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Köszöntő
Pekárik Géza
vezérigazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Kedves Olvasók!
Január az újdonságok, a jövőbe vetett pillantások hónapja, ezért engedjék meg, hogy az új évben elsőként
én köszöntsem Önöket az Atomerőmű magazin évindító hasábjain, és adjak egy rövid összegzést a tavalyi év
tapasztalatairól, valamint az előttünk álló feladatokról.
2018 sajnos nem a hangos rekordok éve volt a Paksi
Atomerőmű életében, hanem az eltökélt munkáé,
amelyet számos külső körülmény is nehezített. Ezek
közül kiemelném a tavalyi nyarat jellemző, szokatlanul
hosszúra nyúló hőségperiódust, ami a Duna tartós és
eddig soha nem látott alacsony vízszintjével is párosult. Büszke vagyok arra, hogy az erőmű kollektívája ezt
a kihívást is a megszokott higgadtsággal és szakszerűséggel, professzionális módon kezelte.
A nehézségek ellenére születtek azért rekordok tavaly
is: például az éves teljes kollektív dózis és a WANO
munkabaleseti mutató értéke minden korábbinál alacsonyabb lett. A villamosenergia-piac kedvező alakulása következtében a 2018-as gazdálkodási eredményeink nem tükrözik az elmúlt év nehézségeit. Sok-sok
munkánk mellett tavaly megkezdtünk egy fontos szervezet- és működésfejlesztési átalakítást is, amely a fenti nehézségeken túl további terheket ró a kollégákra
és családjaikra. Szeretném ezért itt külön is megköszönni a kollégák helytállást és a családok türelmét,
támogatását.

2019-ben a normál üzemeltetési feladatok mellett a
korábban megkezdett átalakítások továbbvitele lesz a
legnagyobb kihívás, amely előttünk áll. A TAMF (Termelési Alrendszer Működésfejlesztési) Projekt – amelyben a világ atomerőműveinek döntő többségében
használt Sztenderd Nukleáris Működési Modell hazai
bevezetését tűztük ki célul – hatalmas vállalkozás, valamilyen mértékben az erőmű szinte valamennyi munkavállalóját érinteni fogja. Ha sikerrel végrehajtottuk, egy
még hatékonyabb, átláthatóbb és rugalmasabb vállalat áll majd előttünk.
Az átalakulás nem pusztán az atomerőmű önös céljait
szolgálja, hanem ahhoz is érdemben járul hozzá, hogy
a jelenleg tervezés és előkészítés alatt álló új blokkok
megépítéséhez szükséges tapasztalt atomerőműves
szakembergárda a kellő időben és a lehető legnagyobb létszámban rendelkezésre állhasson. Tudjuk
mindannyian, hogy az új blokkok megépítéséhez példás összefogás, hatékony együttműködés és áldozatos munka szükséges. Kérek hát mindenkit – kollégáimat, üzleti partnereinket, otthon a családtagokat,
valamennyi környéken élőt –, hogy támogassanak minket továbbra is, ahogy azt tették az erőmű által végzett
minden munka esetében a múltban, és tegyenek meg
minden tőlük telhetőt az előttünk álló gigaberuházás
sikeres megvalósítása érdekében!
Fentiekkel kívánok békés és sikeres új esztendőt minden kedves olvasónak!
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30 év innováció
Prancz Zoltán | fotó: Bodajki Ákos, Juhász Luca
Közhelyszámba megy, ezzel együtt tagadhatatlan, hogy egy vállalkozás tőkéjéhez – akár pénzügyileg is
számszerűsíthetően – hozzátartozik annak az innovációval, fejlesztéssel kapcsolatos potenciálja is. Ennek realizálása, a benne rejlő lehetőségek minél teljesebb kiaknázása minden piaci szereplőnek elemi
érdeke. Nincs ez másként a Paksi Atomerőmű esetében sem, ahol az innováció serkentésének szolgálatába állított egyik alapvető eszköz a Műszaki Alkotói Pályázat.
A mára már lényegében intézménnyé vált pályázati rendszer
immár három évtizedes múltra tekint vissza. 1988-ban hívták életre
– Cserháti András ötlete nyomán
– az atomerőmű-beruházás eredményeként létrejött tudáskincs
közkinccsé tételére. „– A gondolat
kézenfekvő volt – idézi fel a kezdeteket Nagy László főosztályvezető,
aki ebbéli minőségében a Műszaki
Alkotói Pályázat működtetéséért

is felelős vezető. – Az atomerőmű építése, technológiai rendszereinek kivitelezése és üzembe
helyezése során hatalmas és nélkülözhetetlen ismeretmennyiség
halmozódott fel a közreműködő
szakemberek fejében, illetve az
íróasztalfiókjaikban. Mindez nem
csupán tényszerű információkat
jelentett, hanem a fejlesztés megannyi lehetőségét is magában rejtette. A létesítő szakemberek egy

része a teljes villamosenergia-termelő technológiát átlátta, ami tovább növelte a tudásuk értékét.
Rendkívül kívánatos volt tehát ennek a tudásnak a felszínre hozása,
aktivizálása és regisztrálása, egyben mások számára is hozzáférhetővé tétele. Az elgondolt, majd
be is vezetett pályázati rendszer a
kezdetektől jól szolgálja ezt a célt.
További előnye, hogy – teljes nyilvánossága folytán – a szervezeti
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tanulásban is jelentős szerepet játszott, illetve játszik a mai napig is.”
Ennek tükrében érthető, hogy a
Műszaki Alkotói Pályázat a „megálmodásától” kezdve nagy vezetői
támogatást élvez. Ez többek között az arra érdemes pályaművek
pénzbeli elismeréséhez szükséges
keret biztosítását is magában foglalja, ami igen méltányos összeget
jelent a díjazott pályamunkák esetében.
A pályaművek értékelését egy
szakmai testület, a bírálóbizottság
végzi, amelybe az igazgatóságok
egy-egy főt, az érdekképviseleti
szervezetek közösen egy főt delegálnak. A pályaműveket meghatározott szempontok alapján értékelik. Ezek a következők: összhang
a társaság stratégiai céljaival, bevezethetőség, hasznosíthatóság,
alkotó jelleg, a téma kidolgozottsága, újdonsági fok, külső megjelenítés. Fontos azonban, hogy az
értékelés alapjául nem egyszerűen
A Paksi Atomerőmű Műszaki Alkotói Pályázata kapcsán fontos
tisztázni, hogy a pályaművek jogi
értelemben nem újítások. Az újítás jogi fogalma ugyanis azt takarja, amikor valaki egy – akár szabadalommá is válható – ötletét,
találmányát felhasználásra kínálja
fel az atomerőműnek. Ezek mindig egyedi esetek, illetve egyedi elbírálás alá esnek. Elfogadó
döntés esetén szerződésben rögzítik a megvásárlás feltételeit, a
know how-t pedig titokban tartják. Ezzel szemben a Műszaki Alkotói Pályázat az elejétől a végéig
nyilvános. A jelentkezők tehát
önként közzéteszik az elgondolásaikat, és annak értékelésétől
függően részesülnek – vagy nem
részesülnek – díjazásban.
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a papíron vagy elektronikus adathordozón beadott pályaművek
szolgálnak, hanem minden pályázó lehetőséget kap a pályaműve
élőszóban történő bemutatására. Ezek szintén nyilvános, előre
meghirdetett alkalmak. Céljuk a
jobb megértés, illetve a félreértések elkerülésének biztosítása.
Ilyen módon magukban foglalják a visszakérdezés lehetőségét,
avagy a kevésbé egyértelműen
kidolgozott részletek tisztázását
is.
A bírálók a meghallgatásokat követően, egymástól függetlenül
pontozzák az egyes pályázatokat,
majd egyeztetik az értékeléseiket, megvitatják az esetleg azokban mutatkozó jelentős eltéréseket. Ezt követően meghatározzák
a helyezési javaslatokat: általában két pályaművet jelölnek első
díjra, négyet második díjra és hatot harmadik díjra. Ezek a számok
azonban nincsenek kőbe vésve,

A Műszaki Alkotói Pályázat éves ütemezése a következőképpen fest: minden év augusztus 31-éig meghirdetik
a Műszaki Alkotói Pályázatot az atomerőmű intranetes felületén. (A nyár
végi — ősz eleji kezdésben szerepet
játszik a nyári szabadságolási időszak
letelte, valamint az is, hogy – legalábbis a korábbiakban, az eddig megszokott karbantartási ütemezés szerint
– ekkorra a blokkleállások, illetve a
karbantartási munkák nagyobb része
már lezajlott.) Október 15-ig lehet nevezni, november 15-ig kell beadni a
pályaműveket, és megtörténik a bírálóbizottság összeállítása. A bizottság
tagjainak néhány hetük van a beadott
anyagok előzetes tanulmányozására.
A nyilvános meghallgatásokra (a pályaművek bemutatására) december
hónap folyamán kerül sor. (A meghallgatási napokat szintén közzéteszik, így
azokról minden érdeklődő tudomást
szerezhet, és bekapcsolódhat az őt érdeklő témák megvitatásába.)

indokolt esetben el lehet térni
tőlük. Ugyanakkor szimpatikusnak nevezhető sajátossága az
értékelésnek, hogy a díjat nem
nyert pályázók is dicséretben,
illetve oklevélben részesülnek.
A bírálóbizottság által elfogadott eredményt az atomerőmű
vezérigazgatója hagyja jóvá.
Az ünnepélyes, állófogadással
egybekötött eredményhirdetésre – és természetesen a pénzdíjaknak az esedékes fizetésekkel
történő átutalására – minden év
januárjában kerül sor.
A pályamunkák sajátosságairól
szólva Nagy László elöljáróban
leszögezi: „Az atomerőműben
az innováció fogalma másabb
jellegű, behatároltabb, mint
például egy olyan vállalkozásnál, amelynél bármilyen, profitot
hozó, akár hitelből finanszírozott
befektetést, illetve beruházást
értenek rajta. Nálunk a meglévő technológiához kapcsolódó
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az előbbit illeti, a legtöbb témát
– szám szerint hetvenkilencet –
1989-ben adták be, míg a legkevesebbet – hetet – 2001-ben. Az átlagos pályázatszám valahol e kettő
között félúton, vagy inkább az első
harmadnál van. Érdekes ugyanakkor megfigyelni, hogy például a
2003-as üzemzavar rendkívül megtermékenyítően hatott az innovációra. Ez egyszersmind érthető is,
hiszen az ekkor előállt újszerű feladatok különösen késztető kihívást
jelentettek a különböző területek
szakemberei számára.
A pályamunkák jelentőségének ingadozása természetesnek tekinthető, hiszen nincs előzetes szűrés,
és nem is elvárás, hogy kizárólag
fajsúlyos témák érkezzenek be.
Éppen ellenkezőleg: azt a célkitűzést, hogy a lappangó jó ötletek
újításokról van szó, amelyek kifejezetten a műszaki-szakmai fineszességen alapulnak, és általában
a megvalósításuk által igényelt ráfordítások is kisebbek.”
A fentieken túlmenően elmondható, hogy az atomerőmű öregedésével – azaz tervezett és meghos�szabbított élettartama lejártának
közeledtével – is szűkül a lehetséges innovációk köre, hiszen a nagyobb mérvű átalakítások helyett
egyre inkább a hátralévő üzemidőhöz szabott volumenű és tartalmú műszaki változások kerülnek
előtérbe. Más szóval egyre inkább
az a talán kevésbé hangzatosnak
tűnő – ám valójában annál inkább
fontos – cél dominál, hogy a meglévő keretek közötti biztonságos
és gazdaságos üzemelés töltse ki
az üzemidő végéig hátralevő időszakot.
A pályamunkák mind számukat,
mind minőségüket tekintve mutatnak bizonyos hullámzást. Ami
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ne haljanak el, hanem kerüljenek
felszínre és valósuljanak meg, a minél nagyobb merítés, ezzel együtt
az utólag kevésbé jelentősnek bizonyuló dolgozatok befogadása
is szolgálja. Fontos ugyanakkor
hangsúlyozni, hogy szinte minden
évben vannak kiemelkedő pályázatok. A sokéves tapasztalat alapA műszaki-szakmai fineszességre,
egyben az alacsony megvalósítási költségigényre kiváló példa-

ként említhető a közelmúlt egyik

pályamunkája, a dízelgenerátor
adatgyűjtő-tesztelő

berendezés.

Ez az előállítási költségét tekintve
filléres eszköz – a pályázók maguk
finanszírozták –, ám hasznosságát

mi sem mutatja jobban, mint hogy
első díjat nyert.
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ján két olyan szakterület nevezhető
meg, amelyekre különösen jellemzőek a jelentős pályamunkák:
a speciális karbantartási eszközök
megalkotása és a reaktorfizika.
Összefoglalóan elmondható, hogy
– amint a megannyi kiváló pályamunka is tanúsítja – a Műszaki Alkotói Pályázat valóban megmozgatja
a Paksi Atomerőmű „szürkeállományát”. Olyan értékeket hoz felszínre, illetve segíti elő ezek formába
öntését és megvalósítását, amelyek nélkül – bátran mondhatjuk
– egyetlen hazai atomerőművünk
nem lenne az, ami.
Ugyancsak a pályázati rendszer eredményességét mutatja,
hogy a jelentős pályamunkák között időnként olyanok is felbukkannak, amelyek az atomerőmű
egész életét, történetét tekintve
is kiemelkedőek. Hogy ne menjünk messzire, ilyen volt például
a 2011-ben dr. Nemes Imre, dr.
Pós István és Szécsényi Zsolt által benyújtott, „15 hónapos ciklus bevezetésének lehetősége a
Paksi Atomerőmű blokkjain” című
tanulmány. Ezt nem szükséges
részletesen ismertetni itt, hiszen
rangos elismeréseket nyert és számos szakmai fórumon, valamint az
Atomerőmű magazinban is bemutatott innovációról van szó, amely
a közelmúltban valósult meg. Nem
kisebb változást hozott az atomerőmű életébe – és rendelkezésre
állási mutatójába, ami a működési
hatékonyságának egyik legfontosabb mérőszáma –, mint a reaktorblokkok működtetése tizenkét
hónapos ciklusidejének (tizenegy
hónap üzemelés, egy hónap karbantartás) 15 hónaposra (tizennégy hónap üzemelés, egy hónap
karbantartás) növelését.
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A 2018. évi Műszaki Alkotói Pályázat díjazottjai és pályamunkáik
1. DÍJ:
Tríciumaktivitás változását leíró modell

Zadravecz Imre Péter, Jakab Albert, Ujtzné Szöböllődi Erzsébet, Fülöp Annamária, Daróczi László
Töltettervszámítások reprocesszált uránt tartalmazó, vékony falú üzemanyagpálcás kazettákkal üzemelő töltetekre
Beliczai Botond, Horváth Márton

2. DÍJ:
Háttérkorrózió következtében kialakult nehézbeton-födémkárosodás javítástechnológiájának kidolgozása, megfelelőségigazolása
Bodahelyi Zsolt, Müller Attila

Védőcsőblokk és egyéb reaktorbelső elemek alsó síkjának vizsgálati módszere
Bódis Csaba, Szabó Péter

A berendezések kritikussági kategóriába sorolás módszertanának kidolgozása és támogatóeszköz fejlesztése
Egyed József, Lőkös Gábor, Lóczi Tamás, Mácsai Zoltán
Dozimetriai telemetriarendszer
Kis Zoltán, Kiss Mihály

3. DÍJ:
Az FKSZ-karimakötés hőtágulás-szempontú vizsgálata, a kötés lazulásának animációs szemléltetése
Treszl Gábor
Kalibráló fürdők bemerítőfedeleinek tervezése üzemi hőmérsékletmérők
kalibrálásához
Lengyel György
Radioaktívhulladék-tömörítő berendezés teljesítménynövelése
Menyhei Dávid, Menyhei Zsolt
A Paksi Atomerőműben alkalmazott nehézbetonok roncsolásos vizsgálatának költség- és időhatékonyabbá tétele
Laki Tamás, Müller Attila
Gépész üzemviteli sémák AutoCad-ben, TAMF Projekt FEG-csoportkód-képzés AutoCad-ben
Berecz István, Debulay Gábor
1-2. blokki dízelgenerátorok biztonsági hűtővízhiány esetén való megtáplálása erőművi tűzivízhálózatról a dízelgép üzemképtelenné tétele nélkül
Kiss Gábor
DICSÉRETBEN RÉSZESÜLTEK:
Gépalapok javítása mozgásmodell-vizsgálat alapján, bontás nélkül
Bordács József, Koleszár Norbert
Homokszórásból származó kis és közepes aktivitású szilárd hulladékok kezelése
Nagy Zoltán, Menyhei Dávid
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Múltunk tettei
Szabó Benjamin | fotó: saját archívum
A múltunk tettei alapozták meg
a mai életünk minőségét, és jelentősen kihatnak a jövő építésére is.
Ez a meghatározás az emberi élet
fenntartásához, fejlődéséhez szükséges valamennyi ágazatra igaz.
Sorrendet ezek közül – elfogultság nélkül – nehéz meghatározni.

50%-át a Paksi Atomerőmű biztosította. Ebből kiindulva, figyelembe
véve a működő erőmű szakmailag
lehetséges élettartamát, fontos
kormányszintű döntés volt Paks II.
létesítésének elhatározása.
Az előbbi néhány sor, úgy gondolom, feljogosít arra, hogy tömören
visszaemlékezzünk a kezdetekre.
A magán- és családi életünkben

rábbiakkal méretében és bonyolultságában összehasonlíthatatlan
beruházását hogyan is kezdte el.
A jelentős földmunkák elkezdésével a hidegvíz-csatorna kikotrásával megkezdődött a nagy mű létesítése. Emellett véglegesen eldőlt
az a négy éve vitatott kérdés, hogy
az atomerőművet a biztonsági
szempontok elsődleges figyelem-

Emellett tény, hogy az európai
szintű életvitelnek létfontosságú
eleme a villamosenergia-igény folyamatos kielégítése.
Az a tény, hogy 36 évvel ezelőtt
üzembe helyezett Paksi Atomerőmű első gépegysége, az azt követő teljes kiépítés az elmúlt 3 évtizedben meghatározta az ország
villamosenergia-fogyasztásának
zavartalan kielégítését, vitathatatlan. Ezt kirívóan bizonyítja az elmúlt 5 év, amikor a hazai villamosenergia-termelésnek több mint

fontosnak tartjuk a megélt évfordulókat, ezek közül a legnagyobb
például az 50 éves házassági évforduló, amikor – többek között
– emlékeznek a kezdeti időkre.
Hosszú idő ez, és sok családnak
ezt különböző okokból nem sikerül elérni.
Fontosnak tartom, hogy a Paksi
Atomerőmű üzemeltetése mellett
szenteljünk egy kis időt az 50 évvel
ezelőtt történtekre. Arra, hogy az
ország egy új technikai követelmények mellett megépítendő, a ko-

bevételével Pakson kell megépíteni. Több hatóság éveken át települési és Szekszárd megyeszékhelyű
város fejlesztése szempontjából
a Bogyiszló térségében vizsgált
telephelyhez ragaszkodott. Az elmúlt több mint 30 év bizonyította,
hogy a döntés szakmailag megalapozott volt. Ma már az is bizonyított, hogy az akkor 2000 MW
teljesítményre kiválasztott atomerőmű-telephely 4000 MW teljesítményű atomerőmű üzemeltetésére is megfelel.
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A döntés hozadékául azt is érdemes megemlíteni, hogy 2019.
január 3-án volt 40 éve, hogy a
miniszterelnök, Lázár György az
építkezést megtekintve, az akkor
megépített művelődési házunkat
felavatva, Paks települését várossá
nyilvánította.
Természetesen az atomerőmű hazai telepítésének jelentős ellenzői
a felső vezetésben jócskán voltak,
ez a vita azonban nem a nagy nyilvánosság előtt zajlott.
A vita alapja akkor az olaj olcsó
ára volt, ami akkor igaz is volt, de
mindenki tudta, hogy ez nem maradhat így sokáig. A kérdés csak
az volt, hogy meddig. A hetvenes
évek elején a jelentős áremelkedés be is következett.
A vita akkor azt eredményezte,
hogy az atomerőmű építése megtorpant. Egy átmeneti halasztás
után 1972-ben volt olyan vezető
Dr. Szekér Gyula nehézipari miniszter személyében, aki a meglévő egyezmény alapján a létesítés
folytatása és teljesítménynövelése mellett döntött. Az eredeti két
blokk helyett négy blokk folyama-

tos építését határozták el. Közben
a szovjet szakemberek biztonsági szempontból módosították a
tervet. Ez a korábbiakhoz képest
azt eredményezte, hogy a létesítési munkák jócskán megnőttek,
így az 1969-ben meghatározott 1.
blokk indulása 1980-ra eleve kétséges lett. Az építkezés a tervezés
függvényében nagy iramban megindult.
Természetesen az eredeti ellenzők
sokat próbáltak tenni továbbra is,
hogy az erőmű ne épüljön meg,
de szerencsére a közvetlen szakmai vezetés egyre inkább és egyre
nagyobb létszámban elkötelezett
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lett az atomerőmű új tervek alapján történő megépítésének irányába.
A feladathoz képest eleve rosszul
meghatározott 1. blokk indulási
időpontját nem lehetett biztosítani. A beruházást és az üzembe
helyezést irányító szakemberek
elkötelezettsége az évek során
messze vezetett. Például, amikor
1982 márciusában a miniszterelnök a helyszínen arra akarta a
szakmai vezetést rábírni, hogy az
őszi csúcsban az atomerőmű 1.
blokkja már üzemeljen, elsősorban a lényegesen megdrágult olaj
behozatalának csökkentése érdekében. Közösen egy kemény vita
után el tudtuk érni, hogy szabad
kezet adott a helyi vezetésnek az
üzembehelyezési határidő kérdésében. Ennek megfelelően a helyi
szakmai vezetés egyetértésével az
első magyarországi atomerőművi
gépegység 1982. december 28-án
0 óra 18 perckor lett az országos
hálózatra kapcsolva.
Ez a rövid összefoglaló, úgy gondolom, alapot ad arra, hogy 2019
elején méltóan emlékezzünk meg
az 50 évvel ezelőtti beruházás
kezdetére. Ezzel lepergetve a tudatunkban az elmúlt évek küzdelmeit, eredményeit, tisztelegve
mindazok előtt, akik ebben az időszakban tették a dolgukat.
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Atombiztos referencia
Hárfás Zsolt | fotó: Hárfás Zsolt, Roszatom
Az oroszországi és a globális atomenergetika újabb, jelentős mérföldkőhöz érkezett. A Szentpétervártól mintegy 70 kilométerre, a Finn-öböl partján megvalósuló Leningrádi Atomerőmű II. kiépítés telephelyének első, VVER-1200 típusú, 3+ generációs blokkja 2019. január 1-től már szerződés szerint termeli
a villamos energiát és táplálja be a villamosenergia-rendszerbe. A második blokk építése pedig a terveknek megfelelően halad, és várhatóan 2020-ban állhat üzembe. Ezek az egységek magyar szempontból
is kiemelkedően fontosak, hiszen ezek a paksi telephelyen megépítendő két új blokk referenciái. Tavaly
december, majd idén január új hazai rendszerterhelési csúcsot hozott.
A Leningrádi Atomerőmű II. kiépítés VVER-1200 típusú első blokkjának fizikai indítása, azaz az első
fűtőelemek behelyezése a reaktor
aktív zónájába, 2017. december
8-án vette kezdetét, és az összesen 163 üzemanyag-kazetta berakása még abban a hónapban
befejeződött. Az eseménynek magyar vonatkozása is volt, hiszen az

üzemanyag-átrakógép fő egységeit (a sínpályát, a hidat és a kocsit) a Ganz EEG Kft. budapesti
üzemében gyártották.
Az új egység 2018. február 6-án
érte el a minimális ellenőrzött teljesítményszintet, majd a szükséges
ellenőrzések elvégzése után, február 15-én lezárult a fizikai indítás
folyamata. Ezt követően a blokk

első alkalommal, 240 MW villamos
teljesítményszinten, március 9-én
kapcsolódott a hálózatra. A blokkindítás előírásainak megfelelően
ezen teljesítményszinten 4 órán
át üzemelt az új erőművi egység,
amely idő alatt 1 millió kWh villamos energiát termelt. Az új blokk
2018. június 12-én érte el a 100%os teljesítményszintet. Az azt kö-
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vetően elvégzett tesztek és vizsgálatok igazolták, hogy az egység
képes a megbízható, biztonságos
és folyamatos üzemelésre, azaz villamos- és hőenergia-termelésre.
A blokk hálózatra kapcsolása óta,
december 6-ig mintegy 2,5 TWh
villamos energiát táplált be az
északnyugat-oroszországi egységes villamosenergia-rendszerbe.
A leningrádi atomerőművi telephelyen jelenleg négy, RBMK-1000
típusú blokk üzemel meghos�szabbított üzemidővel. Ezek közül
az első egység 45 éves üzemideje
már 2018 decemberében lejárt,
ezért december 1-én végleg leállították. A Leningrádi Atomerőmű
II. kiépítésének első blokkja a kieső kapacitást pótolja, tehát – hazánkhoz hasonlóan – itt is kapacitásfenntartásról beszélhetünk.
Éppen ezért például a következő
RBMK típusú egység leállítását a
II. kiépítés második, VVER-1200
típusú blokkjának üzembe helyezésével hangolják össze. A négy
RBMK típusú blokk az üzembe helyezésük óta, 2017 végéig mintegy
910 TWh villamos energiát termelt.
Ez a mennyiség Magyarország 20
évnyi villamosenergia-fogyasztását biztosítaná a 2017. évi hazai fogyasztási adatot figyelembe véve.
2018 novemberében a II. kiépítés
2. blokkjának építése a terveknek
megfelelően haladt. A reaktorépület összes főberendezése, például
a zónaolvadék-csapda, a gőzfejlesztők és a reaktortartály, a helyükre kerültek. A turbinagépházban már beszerelték a fontosabb
berendezéseket, a szakemberek a
turbina szerelését végezték.
A Leningrádi Atomerőmű biztosítja jelenleg Szentpétervár és a
Leningrádi megye villamosenergia-szükségletének mintegy 50%át Az északnyugat-oroszországi

régió összes villamosenergia-termelő kapacitását tekintve az atomerőmű 30%-os részesedéssel bír.
Éves szinten a Leningrád megyei
költségvetésnek a blokk működése mintegy 3 milliárd rubeles
pluszbevételt jelent. A Leningrádi Atomerőmű II. kiépítésének
megrendelője az orosz atomerőműveket üzemeltető Roszatom
leányvállalat, a Roszenergoatom
konszern, az új erőmű tervezője a
Szentpétervári Atomprojekt vállalat, fővállalkozója pedig a TITAN-2
konszern.
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A jelenlegi legnagyobb teljesítményű nyomottvizes innovatív
blokktípus a VVER-1200-as, amely
a Szentpétervári Atomprojekt tervei alapján készült. A 3+ generációs atomerőművi blokktípuson

optimálisan alkalmazza a már korábban is bevált aktív és az egyszerű, fizikai folyamatokon alapuló
passzív biztonsági rendszereket.
A passzív rendszerek villamosenergia-betáplálás és emberi beavatkozás nélkül is képesek kezelni
egy súlyos üzemzavari helyzetet
és 72 órán keresztül ellátni a blokk
hűtését. Az új blokktípus – többek
között – a külső veszélyek (például
hurrikán, hó- és jégterhelés, külső
robbanás, földrengés, repülőgéprázuhanás) ellen is védett, a reaktort és a primer kört ugyanis kettős
falú, hermetikus vasbeton konténment védi meg a külső hatásoktól. Az aktív, egyenként 100%-os
kapacitással rendelkező biztonsági rendszereket 4, egymástól független csatornába helyezik el, így
megvalósul e rendszerek fizikai
szeparációja.
A fukushimai atomerőmű-balesetet követő legszigorúbb nemzet-

alkalmazták a legújabb fejlesztéseket, ennek eredményeképpen
az megfelel a fukushimai atomerőmű-baleset után támasztott legszigorúbb nemzetközi biztonsági
követelményeknek. A biztonság
maximalizálása érdekében a típus

közi biztonsági követelményeknek
is megfelelő új atomerőművi blokk
képes kezelni a nagyon kis valószínűségű zónaolvadással fenyegető
baleseti helyzeteket is. A típusnál
alkalmazott zónaolvadék-csapda a
reaktortartály alatt helyezkedik el,

Elsőrendű a nukleáris
biztonság
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és alapvető feladata, hogy egy súlyos, tervezési alapon túli baleset
esetén is képes legyen a láncreakció leállítására a zónaolvadékban.
Emellett gondoskodik arról is,
hogy az olvadék a konténmenten
belül maradjon. A szerkezet képes
a megolvadt zóna biztonságos hűtésére, így akadályozva meg a gőzrobbanás kialakulásának veszélyét.
Ez a berendezés teljesen egyedivé teszi az orosz technológiát.
A világon először Kínában, a szintén orosz tervezésű Tianwan I-II.
blokkba építettek be ilyen zónaolvadék-csapdát. Az oroszországi
és a külföldi, újonnan épülő atomerőművi blokkokba már eleve beépítik ezt a szerkezetet. Emellett a
blokktípust hidrogénrekombinátorokkal és más, innovatív biztonságvédelmi rendszerekkel is ellátták. A tervezés során figyelembe
vették a VVER típusú reaktorok vonatkozásában felhalmozott, mint-

egy fél évszázados gyártási és üzemeltetési tapasztalatot is. A típus
garantált üzemideje 60 év.
A világ első, 3+ generációs, VVER1200 típusú atomerőművi blokkja
– a Novovoronyezsi II-1-es blokk
(azaz a 6-os blokk) 2017. február
óta már kereskedelmi üzemben áll.
Ezt a típust a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség a világ első
olyan blokkjaként ismerte el, amely
megfelel a 3+ generációs atomerőművekkel szemben támasztott
követelményeknek. Emellett pedig az Európai Bizottság – a Paks
II.-projekt részletes vizsgálata során – is megállapította, hogy a
Pakson építendő két új, VVER-1200
típusú blokk teljesíteni tudja a legszigorúbb nukleáris biztonsági és
sugárvédelmi előírásokat is. Emellett pedig 2017 novemberében
a Novovoronyezsi Atomerőmű II.
kiépítés első VVER-1200 típusú
blokkja a több mint 135 éves ame-

rikai energetikai Power magazintól
megkapta a „Legjobb erőmű” díjat, amellyel továbbá egy amerikai
és egy svéd atomerőművet tüntettek ki. A kiadvány hangsúlyozza,
hogy az új 3+ generációs, VVER1200 típusú novovoronyezsi blokk
„a legújabb eredményeken és fejlesztéseken alapul.”

Mikulás-napi csúcsdöntés
Paksnak az ország energiaszíveként jelenleg és a jövőben is megkerülhetetlen szerep jut a hazai
ellátásbiztonságban.
Növekvő
villamosenergia-igények, öregedő erőművi kapacitások és jelentős importszükséglet jellemzi a
hazai rendszert. Az előttünk álló
kihívásokra a 2018. december 6-i
rendszerterhelési csúcs ismételten
felhívta a figyelmet. Ezen a napon
16 óra 45 perc körül 6843 MW (15
perces) érték volt a terhelés, a fo-
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gyasztói igényeket csak 2530 MW
import árán lehetett kielégíteni.
A hazai villamosenergia-fogyasztók számára 5 szomszédos országból is érkezett áram. Ez a helyzet
már most is nagyon kiszolgáltatottá teszi Magyarországot. Különösen aggasztó a csúcsfogyasztás
annak fényében, hogy december
6-án nem volt igazi téli időjárás,
kemény mínuszokkal. Ne feledjük:
a két új paksi blokk beépített teljesítménye csak 2400 MW lesz, tehát
Paks II.-re már most is nagy szükség lenne.
A hazai rendszerirányító, a MAVIR nettó üzemirányítási mérésének (15 perces) adatai alapján
ezen időszakban az atomerőmű
1436 MW (a paksi 1. blokk az éves
tervezett karbantartás és főjavítás
miatt nem üzemelt), a szén 746

nap
szél
szén

gáz

atom

import
A decemberi 6-i
rendszerterhelési
csúcs pillanata

MW, a gáz pedig 1566 MW teljesítményt biztosított. A szélerőművek a történelmi csúcs idején nem
álltak a helyzet magaslatán, mert
csak 46 MW teljesítményt adtak
a beépített mintegy 305 MW-ból
(aktuális KÁT-adat), a naperőművek pedig csak elképesztően alacsony, 0,01 MW-ot biztosítottak a
rendszer számára, a csúcsterhelés
ugyanis a naplemente után következett be. A többi hazai erőmű
mintegy 235 MW teljesítményt
képviselt. Érdemes megjegyezni,
hogy a KÁT-rendszerben szeptember végén már közel 298 MW volt
a naperőművek beépített teljesítménye.
A hazai ellátásbiztonság garantálása érdekében tehát feltétlenül
szükség van olyan alaperőművekre, amelyek az időjárástól függetlenül képesek télen-nyáron,

éjjel-nappal, minden másodpercben villamos energiát termelni.
A Paks II. atomerőmű ezt a célt
fogja szolgálni, de mellette még
számos más erőművet is kell építeni a hazai fogyasztók biztonságos
ellátása érdekében a klímavédelmi, ellátásbiztonsági és versenyképességi céloknak is megfelelve.
Egyértelmű, hogy a hazai célkitűzéseknek megfelelő egészséges
energiamixben helye van a megújulóknak is, de ezeket reálisan,
szakmai alapon kell értékelni, hiszen a történelmi csúcs idején például a naperőműveknek a napszak
miatt szinte nulla volt a termelése.
Mindezek alapján senki nem kételkedhet abban, hogy hazánk a két
új, orosz VVER-1200 típusú blokk
megépítéséről 2014-ben hozott
döntése felelős és szuverén módon történt.
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CERN
Krizsán Árpád, Orbán Ottilia
fotó: internet

Szakértő szemmel

A fény kettős természetének felfedezése, majd az egyre pontosabb
atommodellek készítése nagyot
lendített az atomfizika fejlődésén.
Ezt a területet a különböző elméletek megalkotása jellemzi, amit csak
az elméleti számítások után próbálnak kísérletileg is igazolni. Az egyik
ilyen feltételezés Einstein nevéhez
kapcsolódik, aki a tömeget relatívnak tartotta. A hétköznapi életben
a tömeg fogalmát mindenki érti,
és nem is szükséges a relativisztikus tömeggel foglalkozni, ugyanis
az emberi életet a mozgással járó
tömegnövekedés nem befolyásolja. A fénysebességhez közelítve lesz
érdekes a tömegnövekedés.
A kis méretű, töltéssel rendelkező
részecskék feszültséggel könnyen
gyorsíthatók, ehhez az egyszerűség kedvéért még mértékegységet
is alkottak: 1 eV (elektronvolt) az
1 V feszültséggel gyorsított elektron mozgási energiája. Amíg csak
elektroncsövekben (régi televíziók
képcsöve) történik az elektronok
gyorsítása, addig nem is igazán izgalmas tudományos szempontból a
részecskegyorsítás. A fénysebesség
megközelítéséhez nagy feszültség
és nagyon nagy út szükséges, így
a lineáris gyorsítás korlátozottan
használható. Éppen ezért érdekes
szakmai szemmel a Genf mellett
működő kör alakú gyorsító, ami
50-150 méterrel van a földfelszín

alatt, a kerülete 27 km. A protonokat majdnem fénysebességre lehet
gyorsítani, így a relativisztikus fizika több eleme igazolható. Az ilyen
nagy sebességgel ütköztetett részecskék vizsgálata lehetőséget ad
arra, hogy esetlegesen még kisebb

részeket fedezzenek fel a kutatók
az ismertek mellett. Fizikai szempontból nemcsak a méretek, hanem az egyéb adatok is érdekesek,
például 4 tesla erősségű mágneses
teret használnak a protonok pályán
tartásához, ez a földi mágneses tér
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100 000-szerese. Az építéshez 2000
tonna teherbírású darut kellett bérelni.
Megdöbbentő, hogy az atomok
belsejének vizsgálatához monumentális építmények, nagy tömegű
részek szükségesek.

Laikus szemmel

A CERN laboratóriumaiban folyó
antianyag-kutatások sikere „A Da
Vinci-kód”-ot író Dan Brown figyelmét is felkeltette. A történetben
a svájci CERN-ben előállított antianyagot elrabolják, majd Rómába
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viszik, hogy ott pusztító erejű fegyverként használják a pápaválasztás
befolyásolására és a Vatikán elpusztítására. Egy negyedgrammnyi
antianyag ötezer tonna TNT-robbanóanyag erejével ér fel, és nyolcszáz méteres körzetben mindent
elpusztít, legalábbis a történet így
szól. A valóságban azonban a fizikusok csak vágyakoznak ilyen nagy
mennyiségű antianyagra, de sajnos
nincs nekik.
Az antianyag valóban létezik, de
az univerzum egyik nagy talánya.
Az antianyagban az atomot a proton, neutron és elektron helyett antirészecskék (antiproton, antineutron
és pozitron) építik fel. Az antianyag
az anyaggal találkozva megsemmisül, és a folyamat közben elektromágneses sugárzás formájában
energia szabadul fel. Az antianyag
elképzelése
„energiaforrásként”
abszolút lehetetlen. Nem igaz, hogy
a CERN tudósai tanulmányozzák az
antianyagot „egy jövendő energiaforrás kutatásához”. A CERN-ben az
antianyagot főként azért vizsgálják,
hogy a fizika alapvető törvényeit tanulmányozzák.
Ha fognánk az összes antianyagot,
amit a világtörténelem során eddig
sikerült előállítani, akkor elegendő
energiát kapnánk, hogy felforraljunk
egy bögre teavizet. Az antianyag
ugyanis a rendkívülinél is ritkább az
univerzumban, az antianyag előállítása pedig elképesztő erőfeszítést
igényel. Például közel fénysebességgel kell a CERN gyorsítójában
futtatni a részecskéket.
Szóval, évmilliárdok kellenének ahhoz, hogy annyi antianyagot állítsunk elő, amennyi New York egyhavi
energiaellátásához kellene, vagy
amennyivel fel lehetne robbantani
a Vatikánt. A sztori nagyon érdekes
témát feszeget, de a valóságtól egy
kicsit távol áll.
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FEJLŐDŐ VILÁG

Előttünk a jövő
Cserenyecz-Lehmann Katalin | fotó: internet
Mióta a világ kitágult, és szinte minden információ valós időben elérhetővé vált, a tudományos eredmények, nagy áttörések, felfedezések és felfedezők nevei mintha nehezebben találnának utat a szélesebb
közönséghez. Mindenki tudja, ki volt Newton, de Neil deGrass Tyson neve vajon hányunknak ismerős?
Pedig ő még az egyik legismertebb a mai tudósok szorgos seregéből, akik rendszeresen gyarapítják az
emberi tudást. Lássuk hát az elmúlt év végének tudományos híreit – vagyis inkább azok egy kis részét!

A

helioszféra határán túljutva, 2018.
november 5-én lépett át a csillagközi térbe az 1977-ben útjára bocsájtott
Voyager 2 űrszonda, amely a Voyager
1 után a második olyan ember alkotta
űreszköz, amely elhagyta a Naprendszerünket – jelentette be az amerikai
űrkutatási hivatal (NASA) közlése alapján az MTI. A kutatók abból észlelték
a ,,kilépést”, hogy a szonda által érzékelt részecskék egyszer csak eltűntek,
mivel a Naprendszeren belül a Napból
kiáramló részecskék, a napszél összetevői vannak túlsúlyban.

Nem kormányzati politika eredménye az a nagyszerű teljesítmény, hogy
Ausztrália mindössze három hónap alatt
drasztikusan csökkentette a felhasznált
műanyag szatyrok számát. A figyelemre méltó eredmény a két legnagyobb
szupermarketláncnak, a Colesnak és
a Woolworthsnek köszönhető, akik júliusban meghirdették, hogy műanyag
szatyrokat vásárolnak, és 15 centért újrahasznosíthatóra cserélik. Ennek a kezdeményezésnek az lett az eredménye,
hogy ezzel potenciálisan megakadályozták, hogy 1,5 milliárd műanyag szatyor kerüljön a környezetbe.

A z új agyimplantátum lehetővé teszi a paralízis betegségben szenvedők számára, hogy gondolataik felhasználásával szörfölhessenek az interneten.
Legújabb kutatások megmutatták, hogy egy speciális tablet segítségével a lebénult páciensek képesek kezelni az
agyukhoz kapcsolódó chipimplantátumokat. Az ,,agyszámítógépes interfész” (BCI) lehetővé tette az egyének számára, hogy egy kurzort mozgassanak. Ennek a különleges
BCI-nek köszönhetően képesek voltak e-maileket, csevegéseket, zenéket és videostreaming alkalmazásokat használni. Képesek voltak navigálni az interneten és könnyedén
végrehajtani az online vásárlással kapcsolatos feladatokat.
Még egy virtuális zongorán is játszhatnak – közölték az
eredményeket a PLOS ONE folyóiratban.

FEJLŐDŐ VILÁG
A z Európai Bizottság december elején kihirdette
a WiFi4EU finanszírozási programjának pályázati
eredményeit, amely szerint mintegy 2800 európai, köztük 91 magyar település létesíthet ingyenes wifihozzáférési pontokat, illetve további 15
magyar település pedig várólistára került. A program keretében egy-egy önkormányzat 15 ezer
euró értékű utalványt kap, hogy a közösségi élet
színterein (pl. könyvtárakban, múzeumokban,
parkokban és köztereken) internetkapcsolatot
tudjon kiépíteni – mondta el sajtótájékoztatóján
Mariya Gabriel digitális gazdaságért és társadalomért felelős európai biztos.
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A varsói HackYeah 24 órás nemzetközi ötletversenyen, ahol a résztvevők a lengyel állami szervezetek és vállalatok által felvetett kihívásokra
adtak választ, az egyik magyar versenyző – több
mint háromezer induló közül – a második helyen
végzett – közölte az MTI-vel a magyar delegáció
részvételét szervező INPUT Program. A megosztott második helyezést elnyert Tősér Máté
olyan blockchain (blokklánc)-technológiára épülő megoldást fejlesztett ki, amely a versenykiírók
által megadott feltételeknek megfelelően kezeli
a tranzakciós adatbázist és biztosítja annak teljes
körű védelmét.

A National Institute of Standards and Technology kísérleti atomórákat állított össze, olyan rendkívül pontos

órákat, amelyek az atomok rezgésein alapulnak. Ezzel három új teljesítményrekordot is elértek. Az atomórák annyira pontosak, hogy még a Föld gravitációjára is érzékenyek, és a fizika bizonyos területein is felhasználhatók. Javíthatják az időzítést és a navigációt is.

Magyar mérnökök
tesztelték a spanyol
sivatagban azt az
első európai Marsjárót, amely az első
olyan robot lesz a
bolygón, amely két
méter mélyre is képes lesz lefúrni a felszín alá, és adatokat
továbbítani az Európai Űrügynökség
(ESA) földi központjának. Az ExoMars
rover nevű űreszköz 2020-ban fogja
megkezdeni tudományos munkáját a
Marson.

Forrás: www.iflscience.com,
www.index.hu,
www.hirado.hu,
www.csillagaszat.hu
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Beszélj okosan!
Váczi Gergő | Fotó: saját archívum
A tudomány és az ezzel foglalkozó szakemberek munkája nélkül elképzelhetetlen lenne az életünk.
Mondhatjuk azt is, hogy ők jelentik a jövő zálogát. Hiszen nélkülük lehetetlen lenne a világ számtalan
meglévő és még nem ismert kihívásaira megoldást találni. Ebből következően létfontosságú az utánpótlás felkutatása, képzése, pályára állítása. De bizony ez a terület sem különbözik megannyi más hivatástól, már ha a következő generációról beszélünk. Szakemberhiány van. Kevés a mérnök, a tudós, a kutató.
Ahhoz, hogy többen legyenek, kommunikálni kell. Kommunikálnia kell az egyetemeknek, a kutatóközpontoknak, a cégeknek és a kutatóknak is azért, hogy a tudományos szakterületeket vonzóvá, vonzóbbá
tegyék. Bartók Marcell, a Vízió Budapest Tudománykommunikációs Ügynökség vezetője kifejezetten
erre a problémára igyekszik megadni a megfelelő választ. Hosszú évekkel ezelőtt kötelezték el magukat
a STEM-területek mellett, azaz olyan szakmák képviselőinek kommunikációjával, marketingjével foglalkoznak, amelyekhez tudományos, technológiai, mérnöki vagy matematikai végzettség szükséges.

–– Az ügynökségük fő profilja a
STEM-marketing és a tudománykommunikáció. Mit jelent pontosan
a fogalom?
–– Engedje meg, hogy elmondjam,
hogyan lettünk erre specializálódott
ügynökség, ebből pedig megkapjuk a választ a kérdésére. A kétezres
években kezdtem el – saját érdeklődésre – tudományos projektekkel foglalkozni. Főleg a csillagászat
és az űrkutatás érdekelt, és rengeteg eseményre, rendezvényre látogattam el a témákban, ahol azt tapasztaltam, hogy Magyarországon

(és Európában) komoly probléma a
szakemberhiány. A rendszerváltás
óta a tudományban nincs elég mérnök, nincs elég kutató. Rövid idő
alatt megfogalmazódott bennem a
gondolat, hogy olyan projektet indítsunk, amivel fel tudjuk kelteni a fiatalok érdeklődését a tudományok,
vagy mostani divatos szóval élve
STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics)-területek
iránt. Számos projektet indítottunk
el, amelyben volt ingyenes magazin, 3 országot érintő tudományos
roadshow, weboldalak, tanulmányi

versenyek és nagyrendezvények
is. Az elmúlt tíz évben a munkatársaimmal a STEM-ökoszisztéma szinte összes jelentős szereplőjével volt
szerencsénk együtt dolgozni STEMpályaorientációs és tudománykommunikációs projektek kapcsán. Kutatóintézetek, K+F-cégek, gyártó
cégek, akadémiai szféra, állami intézmények, minisztériumok és persze egyéni kutatók és mérnökök,
tehetséges fiatalok. Több nagyobb
eseményünk is volt, mint pl. a Tudományok Hídja a Lánchídon vagy a
Tudományok Fővárosa, melyet már
hagyományosan szeptember végén
szervezünk meg minden évben, tízezres látogatószámmal és többmilliós médiaeléréssel. Ezen rendezvények kommunikációját házon belül
szerveztük mi magunk.
–– Milyen eredménnyel?
–– Nagyon jól működtek az inbound és az outbound megoldások
tekintetében is. A közösségi médiaelemek kiemelten magas eléréseket
mutattak. A mainstream médiumok
és a szakma komoly érdeklődést
mutatott a projektjeink iránt. A sikeren felbuzdulva körülbelül kettő
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és fél évvel ezelőtt jött a gondolat, hogyha ezt magunknak sikerült
profin menedzselni, akkor másnak
miért ne tudnánk hatékonyan megtervezni és végrehajtani a marketing-, kommunikációs és STEM-aktivitásait.
–– Mi volt az első lépés miután a
gondolat megfogalmazódott?
–– Egyrészt elkezdtem képezni magam a témában, másrészt nekiálltam egy kis létszámú, de vérprofi
csapat összeállításának. Bekerültem
egy társaságba, akik a marketing

amerikai felfogásában, módszereiben voltak jártasak, az USA piacára
dolgoztak, és ott kellett helyt állniuk
marketing témában is. Figyeltem
őket, tanultam tőlük. A csapatom tekintetében pedig az volt a cél, hogy
legyen benne a kreatív lángészektől
kezdve, az adatokban elmerülni képes, elemző típusú kolléga is, amit
sikerült teljesíteni, nagyon büszke
vagyok a Vízió csapatára, hiszen már
most, két év alatt komoly sikereket
értünk el közösen. Nagy hangsúlyt
és erőforrást fektetünk a 21. századi

inbound marketingmegoldásokra,
rengeteg elemző-, tervező- és operatív munkát segítő szoftvert, alkalmazást használunk, amelyekkel még
precízebben és hatékonyabban
tudjuk segíteni az ügyfeleinket.
A csapat és a koncepció megszületése után tulajdonképpen összegyúrtuk egy izgalmas egységbe
a tudományok népszerűsítését, a
pályaorientációt, valamint a modern
marketing- és kommunikációs tevékenységet. Az ügyfeleinknek tudunk
klasszikus (outbound) marketing-,
PR- és kommunikációs tevékenysé-

get szolgáltatni, beleértve a közösségi médiát, a sajtószervezést is, de
mellette a STEM-es aktivitásokat is
harcba tudjuk állítani. Ez egy egyedülálló mix jelenleg a magyarországi piacon. Hála istennek és a csapat
kemény munkájának, már most sok
partnerünk van. Kutatóintézetek,
egyetemek, K+F-cégek (pl. Svábhegyi Csillagvizsgáló, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ,
Szent István Egyetem vagy az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. területén működő Atomenergetikai Múzeum.)
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–– Az Atomenergetikai Múzeummal
milyen jellegű együttműködés lesz?
–– A múzeumon keresztül, annak
segítségével szeretnénk a fiatalokkal megszerettetni a fizikát és az
atomenergetikához
kapcsolódó
tudományágakat, hiszen az utánpótlásra, a fiatal szakemberekre
ezen a területen is égető szükség
van. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
a 2018. évi Tudományok Fővárosa
főtámogatója volt, jelenleg pedig
STEM-stratégiát készítünk a múzeum számára.
–– Korábban említette, hogy az
amerikai felfogású marketinget részesíti előnybe. Ez mit jelent?
–– Mi az úgynevezett inbound marketingben hiszünk. A régi típusú
outbound marketinghez képest ez
egy újfajta megközelítés. A kettő
között az a lényegi különbség, hogy
a klasszikus marketingnél a célcsoport adott tevékenységét megszakítjuk egy hirdetéssel, egy bannerrel, egy Facebook-promócióval
vagy egy tévéreklámmal. Az inboundnál a cél, hogy a célcsoportnak
hasznos, izgalmas tartalmakat készítünk. Az a feladatunk, hogy ezek a
tartalmak és üzenetek akkor és ott
érjék el őket, amikor épp nyitottak
rá, szükségük van rá. Ez egy összetett, komplex és nagyon izgalmas
feladat. A lényeg tehát, hogy nem
szakítjuk meg az illetőt az adott tevékenységében egy reklámmal, hanem ő fog ránk (vagy az ügyfelünkre) találni, mert olyan tartalmakat
gyártunk, ami számára érdekes, izgalmas vagy gyakorlatban használható tudást, információt hordoz.
–– A partnerei, ügyfelei között fiatal
innovátorok, startupperek is vannak. Ők mennyire kommunikálnak
jól? Kell nekik a támogatás, a képzés?
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–– Igen, mindenképpen. Sokszor
tapasztaltam korábban, hogy az
úgynevezett technológiai embereknek másfajta gondolkodásmódjuk
van, és (pozitív kivételektől eltekintve) nem érzik igazán fontosnak
a kommunikációt. Pedig muszáj ezzel saját maguknak is foglalkozni,
hiszen egy induló cégnél nem feltétlenül tudnak egy kommunikációs
ügynökséget megfizetni. Hála istennek, elindult egy szemléletváltás,
nemcsak a startupoknál, hanem a
tudósoknál, kutatóknál, mérnököknél is, és egyre inkább látom azt,
hogy fontosnak tartják a tevékenységük bemutatását és a nyitást a
széles társadalom felé. A STEM-hez
tartozó területeknek 2018-ban lett
egy külön minisztériuma is, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, ahol szintén fontos szempont,
hogy a kutatásokat, a tudományokat szervezetettebben mutassák
meg, és biztosítsák a nemzetgazdasági szempontból hatékony és
szervezett működést a STEM-ökoszisztéma szereplői számára. Nem-

csak azért, mert az gazdaságilag, a
versenyképességünk szempontjából fontos, hanem mert biztosítani
kell az utánpótlást, akit a jól irányzott kommunikációval tudunk megszólítani.
–– Hogyan és miként lehet segíteni,
támogatni ezeket a cégeket, vállalkozásokat? Tréningekkel?
–– A közeljövőben tervezzük kommunikációs tréningek beépítését is
a programunkba. Januártól elérhető a blogunk, amelyre saját készítésű, hasznos, érdekes cikkeket fogunk feltenni. A tudomany.eu célja,
hogy a STEM és tudománykommunikáció központi blogjává váljon rövid időn belül itthon. Azért hoztuk
létre, hogy segítsük a STEM szereplőit, és igyekezzünk megosztani, átadni az általunk megszerzett tudást.
Megmutatjuk például, hogy hogyan
kell jobb blogposztot írni, hogyan
működik a tudományban a „public
engagement”, azaz a személyes jelenlétet igénylő bemutató. Rengeteg hasznos tartalmat fogunk rá fo-

lyamatosan feltölteni. A cél nem az,
hogy a tudásunkat elrejtsük, hanem,
hogy edukáljunk, tanítsunk. Ma már
minden digitális, az emberek és főleg a fiatalok az okostelefonjuk segítségével néznek rá a világra, és
ezt le kell követni a tudománykommunikációnak is.
–– Egy kicsit kanyarodjunk vissza
a beszélgetésünk elejére. Említette, hogy közel tíz évig a fő profil az
ismeretterjesztés, a fiatalok megszólítása volt. Kaptak bármiféle vis�szajelzést arra vonatkozóan, hogy
ennek a munkának köszönhetően
megnőtt-e, és ha igen, akkor men�nyivel, a fiatalok érdeklődése a tudományok iránt?
–– Pontos felmérésünk nincs, mivel azt nagyon nehéz mérni, hogy
konkrétan a mi hatásunkra hányan
választották a STEM-életpályákat.
Amikor 2008-ban szervezettebben kezdtük el a projektjeinket,
akkor szépen elkezdett emelkedni
a műszaki és természettudományi
területekre jelentkezők száma, va-
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lószínűleg nemcsak a mi hatásunkra, de bízunk benne, hogy hozzájárultunk ehhez. Az elmúlt években
azonban azt tapasztaljuk, hogy
egyre többen, egyre nyitottabbak
a téma iránt. Kezd újra divatos lenni
a mérnöki, kutatói hivatás, rengeteg állami projekt indult, külön minisztériuma is van már a területnek,
a kormányzat is kiemelten kezeli a

kalmazásokat, amelyek használata
az USA-ban már teljesen alapdolognak számít. Ezek bevezetésével
egy cég sokkal optimálisabban,
szervezettebben, hatékonyabban
tud működni, legyen az egy étterem, egy fodrászat, egy állami hivatal, egy technológiai startup, egy
egyetemi kutatócsoport vagy egy
autóipari beszállító K+F-cég akár.

tudományok ügyét. Az innovációs
tárca egyébként készített egy kutatást, amiből kiderül, hogy a magyar
KKV-k, mikrovállalkozások 95%-a
úgy gondolja, hogy nincs szüksége az innovációra. Ezen változtatni kell, szemléletet is kell formálni,
mert ez egy nagyon rossz arány.

Fontos, hogy a céges folyamataiban is innovatív legyen egy vállalkozás. Ezen tehát változtatni kell,
mert ez már a versenyképesség rovására megy.

–– Mit értünk ez esetben innováció
alatt?
–– Nemcsak a kutatás-fejlesztést,
termékinnovációkat, hanem azt,
hogy egy vállalkozás növelje a hatékonyságát 21. századi, digitális eszközök használatával, pl. vezessen
be egy projektmenedzsment-szoftvert, online számlázóprogramot,
belső kommunikációs megoldást
és egyéb digitális eszközöket, al-

–– Ennek mi az oka?
–– Véleményem szerint főleg az,
hogy az emberek, cégvezetők figyelmét nem hívják fel ennek fontosságára. A nemzetközi nagyvállalatoknál benne van a vállalati
kultúrában, hogy az innovációval, a
kutatás-fejlesztéssel foglalkozni kell,
nemcsak a termékfejlesztésnél, hanem a cégvezetés és operatív munka minden területén. A magyar vállalatoknál ez még nincs meg. De az
iskolai oktatásban sincs erre irányuló képzés, pedig fiatalkorban el kel-
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lene kezdeni a diákok ilyen irányú
szemléletformálását.
–– Vannak erre irányuló kísérletek?
Szerencsére rengeteg pozitív példa van. Az egyik ügyfelünk, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs
Központ, akiknél szintén létezik az
általános probléma, kevés a kutató- és agrárszakember, mint megannyi STEM-területen. Náluk egy
izgalmas kísérlet, hogy elkészítettük
velük közösen Magyarország első
agrármesekönyvét, aminek pont az
a célja, hogy már az óvodások körében elkezdjük az érdeklődés felkeltését, jelen esetben a modern
agrárium iránt. Erre egyébként
nemzetközi példák is vannak, sok
helyen már az óvodában a STEMterületek felé orientálják a gyerekeket. Nálunk kiemelten izgalmas
állami projekt a Nemzeti Tehetségprogram, ami az Emberi Erőforrások
Minisztériumának a tehetséggondozással foglalkozó programja. Ennél nagyon hangsúlyos, kiemelt rész
a STEM. Bízzunk benne, hogy a fenti
folyamatok, projektek és a koordináltabb, összehangoltabb működés
hatására az elmúlt években már elindult pozitív tendencia a tudományos területek iránti érdeklődésben
folytatódni fog.
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Kényszerből, megelőzésként vagy meggyőződésből

Startup konyhák Pakson
Susán Janka | fotók: Juhász Luca

Környezetünk változásaitól nem tudjuk függetleníteni magunkat, a
testünk előbb vagy utóbb, de visszajelez. A nagyüzemi állattenyésztés és mezőgazdaság rengeteg szintetikus szert használt, amelyek
nem tűnnek el teljesen sem a húsból, sem a növényekből, a végén mi
emberek fogjuk elfogyasztani, kozmetikumként használni, hordani.
Egy ételérzékenység kivizsgálásával foglalkozó cégnél azt olvastam,
a hozzájuk fordulók majdnem 70%-ánál lesz pozitív valamelyik teszt.
Egyre több embert érint emiatt az életmódváltás, amelynek alapja az étkezés átalakítása. Az igény nő, szerencsére városunkban az
utóbbi években többen felismerték ezt, és indítottak ilyen irányú
vállalkozást. Weiszné Tóth Erika saját problémája miatt indult el a
vegán úton, Both József a hagyományos cukrászati irányból váltott
a „mentes” irányba, Csiréné Dóczi Orsolya eddigi élelmezésvezetői
tapasztalatait felhasználva indította el glutén-, tej- és cukormentes
éttermét. Nézzük meg, hogyan küzdenek az úttörők izgalmas szerepkörében.

HÉTT (Hosszú Élet
Természetes Táplálkozási)
konyha
Erika egészségügyi problémája
miatt nem tehetett mást, át kellett állnia az állatmentes étkezésre,
már nyolc éve. Elmondja, manapság egyre több orvos is támogatja
a vegán étkezést, mert ezzel sok
civilizációs betegség kezelhető.
Gondol itt elsősorban a magas
vérnyomásra, cukorbetegségre,
köszvényre, ízületi problémákra,
túlsúlyra, a bél különböző betegségeire, és ami egyre gyakoribb,
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a fiatalkori diabéteszre. Az általa
készített ételek kb. 80%-a bioalapanyagokból áll, viszont, ha valakinek gyógyító étrendet állít össze,
akkor kizárólag a bioalapanyagok
jöhetnek szóba. Pakson és közvetlen környékén nem ismernek ilyen
termelőket, de ha vannak, szívesen
felvennék velük a kapcsolatot. Budapestre járnak biopiacra, onnan
tudják a megfelelő alapanyagokat
megvásárolni, amelyek beszerzési
árai többszörösei a hagyományosnak. Úgy néz ki, ebből nem fogunk
meggazdagodni – mondja nevetve. Heti vegán étrendet állít össze,
ehhez ötvözi az eddig elsajátított
ismereteit, beleértve a makrobiotikus konyhát is.
Érdekes tapasztalata, hús nélkül is
jól lehet lakni, amit már több férfi
vendége is megerősített. Eleinte
csodálkoznak, hogy az organikus
ételekből kevesebb is elég a jóllakáshoz. – Ez amiatt lehetséges,
mert kiegyensúlyozott ételeket készítek – emeli ki.
– Kíváncsi voltam, mire kell különösen odafigyelni az étrend ös�szeállításánál, ha száműzzük a húst
az asztalunkról. Az orvosok is általában attól félnek, nem lesz meg
a kellő mennyiségű aminosav a
szervezetben – mondja. A húsban
mind a 12 aminosav megtalálható,
míg a vegán étkezésnél a zöldségeket tudatosan párosítani kell gabonákkal, bab-, borsó- és lencsefélékkel a hiányállapot elkerülése
miatt. Ezek fedezik a napi vitamin-,
rost- (ami fontos a bélfal egészsége miatt) és ásványianyag-bevitelt,
így ritkábban betegek az ilyen táplálkozást folytató emberek.
A négy évszaknak megfelelő táplálkozást rendkívül fontosnak tartja, annak ellenére, hogy az áruházak kínálata szinte ugyanaz télen
és nyáron. Téli időszakban például

25

leginkább a savanyú káposzta, az
alma, a sütőtök, a hüvelyesek és a
magok kell adják az étrend alapját.
Ilyenkor lehet egy picit több sót
és zsiradékot használni, mert az
idegrendszernek szüksége van rá.
Ha télen sok mandarint, citromot,
banánt eszünk, akkor óhatatlanul
elkezdünk fázni, mert ezek felhígítják a vért.
A HÉTT konyha keretében főzőtanfolyamot is tart Erika, ezért
kialakítottak
egy
tankonyhát.
Öt alkalomra tervezte meg a foglalkozásokat, ahol még azt is áttekintik, miben kell különböznie az
étrendeknek életkori sajátosságok
és életmód szerint. Először megtanulják, milyen sok gabona létezik

geket veszik végig, azok tulajdonságait, felhasználásukat. Negyedik
alkalommal egy gyógyítónapot
tartanak, ahol kibeszélik a résztvevők egészségkihívásainak megoldásait, majd legvégül a desszertek
készítése következik.
Amikor valaki átáll a vegán étkezésre, a szervezetében méregtelenítési folyamat megy végbe. Nőknél
ilyenkor húgyúti és nőgyógyászati
problémák is előjöhetnek. Többen
tapasztalnak fejfájást vagy arcüregi
fájdalmat, de vannak módszerek,
amivel könnyebben át lehet vészelni ezt az időszakot. Majd ezután
következik a második fázis problémája, amikor elkezdenek vágyakozni a régi ízekre, mondjuk, amikor

a búzán, kukoricán és rizsen kívül.
Megismerik a jellemzőiket, melyik
gluténmentes, illetve melyiket hogyan lehet felhasználni. Utána a
fehérjék részletezése következik, a
szóját is beleértve. Aztán a zöldsé-

elmennek a piacra, és megérzik a
sült kolbász illatát. No, ilyenkor kell
nagyon tudatosnak lenni. De vannak többen, akik ilyenkor egy kicsit
„bűnöznek”, és utána tudják folytatni a megkezdett utat.
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VAGAMARY „mentes”
cukrászda és kávézó
Nem Bagaméri, hanem Vagamary, hangzásra nagyon hasonló, ötletes, fiatalos névválasztás
Both József tulajdonostól. Már
kívülről is hívogató az üzlet látványa, egyszerű, letisztult, a korábbi
konzervgyári üzemhez is illő loft
stílusú a megjelenése. Belépve
pedig jó érzés látni a szemközti
falon a régi konzervgyári fotót.
Megtudjuk, a fotón lévő hölgyek
közül már járt náluk az egyik, és
örömmel fotózkodott a háttérrel.
Kiderül, azért van ám köze a Bagamérihez is. Tolnán működik
2002 óta a cukrászüzemük és cukrászdájuk, ahol ő is dolgozott.
Nyaranta a filmbelihez hasonló
Bagaméri-triciklivel hordta ki a
fagylaltot, így lett ez az ő beceneve is. Viszont Bagaméri fagylaltozó már rengeteg van, ezért
egyedi márkanevet szeretett volna választani.
Az üzletbe szállított termékek egy
külön üzemrészben készülnek,
ahol csak „mentes” alapanyagokkal dolgoznak, így még véletlenül
sem fordulhat elő, hogy belekeverednek egyéb anyagok is.
Glutén-, laktóz-, tej- és cukormentes termékeket lehet náluk vásárolni, és a vegán felé is kirándulnak
időnként, ezt a vonalat erősíteni
szeretnék majd a jövőben. Ottjártunkkor karácsony előtt például
vegán bejglit is árultak.
A náluk készülő termékek nem a
manapság egyre inkább elterjedt
gyorsított eljárásokkal készülnek,
hanem a hagyományos lépéseket
szigorúan megtartva. Ez azt jelenti, nem használnak adalékanyagokat és félkész porokat. Példának azt hozza fel, minden tortájuk
egyedileg készül, hagyományos

alapanyagok
felhasználásával,
kézműves technikával.
Érdekes gondolat, amit elmond.
A mai korszerű egészségügyi vizsgálatokkal már könnyedén meg lehet állapítani az ételintoleranciát.
Lehet, hogy régebben is többen
szenvedtek tőle, de nem tudták
megállapítani a panaszok okát.
Sok vendégük elmeséli, hogy akár
a nagyszüleiknek is voltak hasonló

panaszaik, és vastagbél-elváltozás vagy akár rák is kialakult náluk.
Az viszont egyértelmű, hogy manapság egyre többen érintettek.
Az egészségtudatosak és cukorbetegek számára is jó választás
a kínálatuk, mert csökkentett kalóriatartalmúak a süteményeik.
Cukor helyett eritritet és steviát
használnak, ezeket érzik a legmegfelelőbbnek manapság, mert a
fruktózra sokan érzékenyek, a xilit
sokaknál hasmenést okoz.
Szeretnének majd itt helyben is
fejleszteni, gondolkodnak egy
cukrászüzem kialakításában is, ami
jó lenne egy kísérletezős helynek,
ahol új dolgokat tudnának kipróbálni.
Május óta már kialakult egy törzsközönségük, akikhez távolabbi
helyekről is, pl. Kecskemétről is
tartoznak. A közösségi háló adta
lehetőségekkel is élnek, fent vannak a Facebookon és az Instagramon is. Együtt tudnak működni az
egészséges életmódot kedvelőkkel is, részt vettek már fitnesznapon is.

BENNÜK A SZIKRA
Workshopot indítottak karácsonyra készülve. Érdemes figyelni az
oldalaikat, mert ott hirdetik meg
a következő alkalmat, ahol regisztrálni kell az eseményre, és csupán
tíz főt tudnak fogadni. Mindig van
egy kiemelt témája az eseménynek, a következőé például a torta
lesz. Azt tapasztalják, arra is kell
időt engedniük a süteményeken kívül, hogy a résztvevők megbeszélhessék egymással a problémáikat,
az azokra alkalmazott megoldásaikat. Ez nekik is hasznos, mert megismerhetik a vendégek igényeit,
és ez irányba tudnak továbblépni.
Fontos számukra, hogy bizalmi viszony alakuljon ki a vevőikkel.

Flamó – „mentes” étterem
A flamó szó étkezést jelent, és ezzel a névválasztással azt szeretnék
sugallni, hogy náluk az is tud egészen finomat enni, akinek korlátok
között kell megvalósítania az étkezését.
Csiréné Dóczi Orsolyával, a nemrég nyílt étterem tulajdonosával
beszélgettünk. A nyitási napjuk
estéjén találkoztunk. Látszott rajta,
elfáradt az első nap izgalmaitól, de
elégedetten ült le, mert a vendégek dicsérték a választékot és az
ételek minőségét.
Az étkezdéjükben változatos napi
ajánlatokkal várják a betérőket,
meleg ételeket, salátákat, desszerteket készítenek glutén, tej és cukor felhasználása nélkül. Teljesen
kiiktatták ezeket az összetevőket,
például azért nem használnak delikátot sem, mert van benne cukor,
és a mustárok közül csak a dijonit,
mert az cukormentes.
Az étterem megnyitása előtt normál étkeztetéssel foglalkozott,
élelmezésvezetőként
dolgozott,
de azt látta, egyre inkább emelke-
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dik az ételintoleranciával élők száma, akiknek gondot jelent a mindennapi étkezés. A konyha, amit
kialakítottak, teljesen nélkülözi a
glutén- és tejtartalmú alapanyagokat, a cukrot is. A szennyezettségi
veszély a konyhájuknál ezen összetevők tekintetében nulla – emeli ki.
Hozzájuk azok is betérhetnek, akik
szervezete már kis mennyiségben
is hevesen reagál ezekre az anyagokra. Sok olyan család is van,
akiknél egyelőre csak egy családtag érintett, ami külön gondot jelent a mindennapokban, számukra
is megoldás lehet tőlük rendelni
ételt.
Az étterem elindítása nem volt
egyszerű. Rengeteg papírmun-

lukon megtalálható a napi kínálatuk, minden ételnél részletezve a
tápanyagtartalmakat. Ezeket áttanulmányozva a cukorbetegek vagy
fogyókúrázók is megtervezhetik az
étkezéseiket. Láthatják a kalória-,
fehérje-, zsír- és telítettzsír-, szénhidrát-, cukor-, rost- és sótartalmát, valamint az allergén összetevőket. Naponta kétfajta levesből,
négyfajta sültből és köretből, hatfajta friss salátából és desszertből
választhatnak a vendégek.
A nyitási nap egyik különleges
salátája talán a gránátalmás volt.
Ebbe apróra vágott jégsalátát
tettek alapként, pici dióval bolondították meg, növényi sajttal,
gránátalmával gazdagították és fi-

kával, engedélyek beszerzésével
kellett megküzdeniük. Július-augusztusban kezdték meg az előkészületeket, az átépítések és a szervezés ennyi időt vett igénybe.
Orsolya munkáját dietetikus is segíti, aki minden napra összeállít
egy általa javasolt kímélő menüt
is. Az étlapon ez Viki menüajánlataként szerepel. Akiknek nincsen
lehetőségük elmenni az étterembe, azok sem maradnak le, mert
kiszállítást is vállalnak a városban
és az erőműbe. A Facebook-olda-

nom olajos dresszinggel öntötték
le. A kínálatban rendszeres visszatérő lesz a hal, mert ebből alapból
elég keveset fogyasztunk, pedig
az egészség szempontjából igen
előnyös. A menüt színesíteni fogják vadételek is, a közeljövőben
például vaddisznópörköltet és fácánlevest is terveznek.
Az étterem kívülről is igen látványos az egységes dizájnjával, így
időnként annak is érdemes ellátogatni személyesen, aki általában a
kiszállítást választja.
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Startra fel!

Váczi Gergő | fotó: Magellán
Fiatalok, akik tehetségesek, okosak, képzettek és kreatívak. Fiatalok, akik tudják, mit akarnak. Fiatalok,
akik világmegváltó gondolataikat nem pusztán papírra vetik, hanem megtervezik és megalkotják azokat. Ők a startupperek, akik az úgynevezett startupvállalkozások megálmodói, megvalósítói. Rengeteg
ilyen kezdeményezés indult és indul folyamatosan az országban. Hogy végül melyikből lesz világraszóló
találmány, sok mindenen múlik. Az ötlet aktualitásán, kidolgozottságán és persze a szerencsén. Most
olyan ötleteket mutatunk, amelyek már túl vannak a fejlesztés fázisán, sőt jó úton haladnak afelé, hogy
az előbb említett világmegváltás az ő esetükben valósággá váljon.
Egy zseblámpa az örökkévalóságnak. Kristóf Dániel a találmánya
tulajdonságainak
ismeretében
szerénytelenül beszél a „lámpásról”. „Ha ezt több száz évig nem
használjuk, elássuk a föld alá, akkor a megtalálása után is működőképes lesz.” De mindjárt bemutatunk egy olyan utcai motort
is, ami olyan, mintha egy fantasztikus filmből gurult volna a jelenbe. „Több alkatrész is van, mint az
elülső elem, ami 3D-nyomtatással
készült el.” Fröhlich Balázs, a Skart
alapítója maga álmodta meg az
elektromos kétkerekűt, amiről hamarosan hosszabban is beszél

majd. De a hideg napok felmelegítése is forradalmasítható.
Miklósi Ádám társával együtt
kifejlesztette a Poisót, ami egy
teljesen új és innovatív megoldás arra, hogy a belső tereket
melegebbé tegyük. „Ez egy
olyan infrafűtőpanel, ami 360
fokban képes hőt kibocsátani.”

Poiso
Kis túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy a mostani időjárás kissé
szeszélyes. Egyik nap mínuszok
repkednek, másik nap plusz fokok szaladgálnak. Miklósi Ádám
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és társa nem a globális felmelegedés problémájának megoldására törekednek. Ők az otthonunk
melegebbé tételén dolgoznak,
és ezért fejlesztettek ki egy egyedi fűtőtestet. „Egy friss felmérés

szi, hogy olyan területeket fűtsünk,
ahol a felhasználó tartózkodik, és
olyan területeket pedig ne fűtsünk, tehát ne pazaroljuk az energiát, ahol semmi nem történik.”

alapján tudjuk, hogy minden hetedik lakásban a téli fűtési szezonba
problémát okoz az, hogy az egyik
házastárs fázik, míg a másiknak
melege van.” Erre a problémára
pedig kitaláltak egy szerkezetet,
amely 360 fokban képes hőt leadni. De be is lehet programozni,
hogy a meleget a kívánt irányba
és szögbe adja le. „Lehetővé te-

Örök világosság
Kristóf Dániel célja nemes egyszerűséggel az volt, hogy egy
olyan lámpát hozzon létre, amely
tulajdonképpen élethosszig működik. Vagy még tovább. „Csupa
olyan alkatrészeket és technológiákat használtam fel, amikben
nincs mozgó alkatrész, és teljesen
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Startup
Mielőtt azonban az előbb említett fejlesztéseket megismernénk,
tisztázzuk is, hogy mit jelent maga
a fogalom. Ebben Pongrácz Ferenc, az IBM üzletfejlesztési igazgatója segít, aki azt is elárulta,
hogy a startupok fontosságát és
az ezekben rejlő lehetőséget ma
már a mamutvállalatok is felismerték. „A startup viszonylag új vállalkozás, ami valami újdonságot hoz
létre egy piaci igény kiszolgálására, és elég fontos, hogy nagy fejlődési lehetőségekkel bír.” Az informatikai világcég számos területen
igyekszik segítséget adni a kezdő
vállalkozásoknak.
Kidolgoztak
egy módszert, amivel könnyebben lehet egy adott problémát
felismerni és megoldani, valamint
informatikai hátteret is biztosítanak az Innovációs Központjukban.
„Listaáron több milliárd forint értékű berendezésünk, számítógépek állnak rendelkezésre. Szoftverek, szakemberek. Tehát igazából
belépünk ezekbe a csapatokba,
próbálunk csapattagként segíteni nekik, hogy üzleti tervet tudjanak csinálni, műszakilag előre
tudjanak haladni, prototípusokat
tudjanak csinálni, és aztán el tudják adni a befektetőknek az ötletüket.”
Ennek az úgynevezett támogatásnak – vagy divatos néven inkubálásnak – a céljából hozta létre
a Magyar Villamos Művek Zrt. az
Edison pályázatot olyan energetikai, kreatív innovációk felkutatására és felkarolására, amelyek képesek beragyogni a jövőt, képesek
megváltoztatni és felülírni eddig
megszokott eljárásokat, és képesek jelentős társadalmi és gazdasági hatás kiváltására.
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Mi kell a sikerhez?
A siker kulcsa az elhivatottság,
és hogy higgyünk abban, hogy
az, amit csinálunk, azt jól tudjuk
megcsinálni, és valós problémára adunk valós választ. A sikerhez
azonban másra is szükség van.
A terméket, szolgáltatást el kell
tudni adni a befektetőknek, ami
más jellegű készségeket igényel.
Varró Balázs, az IBM Budapest
LAB kommunikációs igazgatója szerint az ötlet azonban nem
elég. „A jó ötlet mellé nagyon sok
kitartás kell hogy párosuljon.” Balázs annak a magyar fejlesztésű,
bárki által elérhető, élő videoplatform-szolgáltatónak a kommunikációs vezetője, ami az egyik, ha
nem a legsikeresebb hazai start
upvállalkozás. A céget korábban
vásárolta fel a világ egyik legnagyobb informatikai vállalata. Hírek szerint a vételár körülbelül 37
milliárd forint volt, ez pedig a legnagyobb magyar érdekeltségű
informatikai üzletnek számít. De
nézzük is, hogy mi kell még a sikeres üzlethez. „A kommunikáció
nagyon fontos ezekben a helyzetekben, hiszen van olyan, amikor
a befektetővel csak egy liftben
találkozik az ember másfél percre, és kell egy olyan, úgynevezett
„elevator speach”, amikor egy
percben elmondod azt a befektetőnek, hogy mivel foglalkozol, és
milyen célokat akarsz elérni.” Ha
pedig a másfél perc sikeres, akkor
esély van egy hosszabb tárgyalásra, aminek a vége akár egy többmilliós befektetés is lehet, amiről
minden innováció álmodozik. És
akkor egy újabb fogalom, ami talán egy kis magyarázatra szorul.
„Az innováció alapvetően az ötlet
és az ötlet megvalósítása.”

ezer órát tud működni. Ez azt jelenti, hogy napi egyórás használat
mellett ez a lámpa közel 150 évig
is működőképes. De más előnye is
van, ami a földünk megóvását szolgálja. „Segíthet a világnak az energiahatékonyság növelésében, a
hulladékmennyiség csökkentésében, és most egy szélsőséges példa, akár a fejlődő országokban is
felhasználhatják ezt arra, hogy világítsanak, és ne gyertyával kelljen,
ami tűzveszélyes. Ezt, ha az ember
kiteszi az ablakba, akkor éjjel tud
világítani.” És nem kell elemre költeni vagy éppen az akkumulátorral
bajlódni.

Motorozz zölden

hermetikusan zárt lehet az egész
rendszer, és így próbálom biztosítani azt, hogy ez a termék akár
évszázadokig is működőképes
legyen.” A töltéséről természetesen napelemek gondoskodnak.
A világításról pedig egy mezei
LED, amely a gyártó szerint ötven-

Ha már az előbb az akkumulátort
említettük, ismerjenek meg egy
motort, aminél ez szintén nagyon
fontos. Itt azonban nem a napelem
biztosítja a működést és a gyorsaságot. „Teljesen elektromos a
meghajtása, és a teljes meghajtás
a hátsó keréken található.” A kétkerekű Fröhlich Balázs tehetségét
dicséri. Nem meglepő, de már
kisgyerekként is a motorok terve-

MAGELLÁN
zése volt a hobbija. „Kiskoromban szerettem volna egy Simsont
venni, kicsit átalakítani a vázat, átalakítani, festést terveztem rá, de
édesanyám nem nagyon engedte.
Tehát én nem motoroztam még
annyira sokat, viszont jött az ötlet – mivel zöldenergiával mindig
is foglalkoztam az egyetemen –,
miért ne lehetne motorral foglalkozni.” Így létre is jött a prototípus,
amely meghajtása természetesen
zöld. „4 kW-os motor kap helyet
a felni belsejében, nagyjából 100150 km-es hatótávolsága van, és
2-3 óra alatt tudjuk feltölteni az akkumulátort.” Az ambiciózus tervezőnek természetesen ambiciózus
jövőbeni tervei vannak, ugyanis
már a második motorját is tervezi.
„És ezt már úgy tervezzük előre a
Nemzeti Közlekedési Hatósággal
együtt, hogy minden jogszabálynak megfeleljen, és az EU-n belül
gondtalanul tudjanak vele motorozni az emberek.” A motor a tervek szerint egyébként több mint
négymillió forintba is kerülhet
majd, de ez még a jövő zenéje.
A legtöbb startupper egyébként
általában három területre koncentrál. Az egyik ilyen a háztartások
energiahatékonyságának
növelése. A másik az okosjárművek és elektromos közlekedés reformjához kapcsolódó találmányok, a harmadik csoport pedig
az okosméréshez, azaz az adatok
feldolgozásához kötődik. De a
megfelelő terület kiválasztásán túl
nyilván kell az akarat és a kitartás.
A lényeg azonban a túlélés. És ha
az ötlet jó és életképes, akkor a
nagyvállalatok közreműködésével
reális lehetőség nyílhat arra, hogy
a tervekből kész termék, kidolgozott szolgáltatás váljék, ami talán
idővel az egész emberiség javát
szolgálhatja.
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Tálentumok
Dicsérdi Liza | Fotó: Juhász Luca
Eric Hoffer filozófus szerint: „Úgy tanultuk, hogy a tehetség biztosítja a lehetőségeket. Néha viszont
úgy tűnik, hogy az erős vágy biztosítja nemcsak a lehetőséget, hanem magát a tehetséget is!” Szerintem ezt a gondolatot egy tehetséges diák és egy tehetségekkel foglalkozó tanár tudja a legjobban
alátámasztani. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány díjazottjai közül többen is az ESZI-ben végzik
elismerésre méltó munkájukat. Györfiné Körhegyi Máriával és Röhberg Melindával beszélgettem.
Győrfiné Körhegyi Mária, iskolánk egyik pedagógusa
tehetséggondozásával segíti elő a nebulók sikereit,
támogatja őket céljaik elérésében.
–– Mikor döntött a tanári pálya mellett?
–– Az első diplomám átvételekor már képzett, bár
tapasztalatlan idegenvezető voltam. Sokáig úgy gondoltam, hogy idegenvezetőként fogom keresni a kenyeremet. Ám a nyolcvanas évek végén nehéz volt
rést találni az idegenforgalom zárt világában, így maradtam ott, ahol szükség volt rám: orosz–történelem
szakos tanárként kezdtem el dolgozni, és itt ragadtam.
–– Miért szeret tanítani?
–– Mint minden pályán, a tanárin is vannak szebb,
előremutató pillanatok, és vannak felejthetők. Konkrétan számomra az adja a legnagyobb örömöt, ha
egy diákom, netán csoportom eljut egy folyamat
végére, több lesz, mint a találkozásunk pillanatában
volt. „Több” alatt sok minden értendő: okosabb, nyitottabb, jobban kommunikál, jobb emberré válik, tapasztaltabb.
–– Az angol mellett orosz nyelvvel is foglalkozik. Melyiket kedveli jobban?
–– Mivel én ahhoz a nemzedékhez tartozom, akik először életükben az oroszt tanulták idegen nyelvként,
így ez a nyelv lett kedves a szívemnek elsősorban.
Nemcsak a nyelv, hanem a kultúra is. Volt szerencsém
több ízben eljutni a Szovjetunióba/Oroszországba, és
mindig lenyűgöz a művészetnek az a fajta gazdagsága, amelyet ott láthatunk. Csehovot eredetiben olvasni szintén élvezet volt.
–– Mit gondol, mi tesz valakit tehetséges diákká?
–– A tehetség definícióján még nem nagyon gondolkodtam, de számomra olyasmit jelent, hogy az átlagosnál többet tud nyújtani valamiben: jobb, gyor-

sabb, kreatívabb, kitartóbb, rátermettebb, gyorsabb
észjárású, és ezek mindenféle kombinációja.
–– Ön szerint miért fontos, hogy a diákok megfelelő
tehetséggondozásban részesüljenek?
–– Társadalmi szinten Széchenyi István mondata jut
eszembe: „A kiművelt emberfő mennyisége a nemzet
igazi hatalma.” Az egyén szintjén pedig úgy gondolom, hogy a siker boldogságot ad, magabiztosságot,
hatékonyságot. Ezekre pedig kinek nincs szüksége?
–– Több diákot készített már fel sikeresen versenyekre. Van konkrét kidolgozott program a velük való foglalkozásra?
–– Nem, nincs, unalmas is lenne. Szerencsére mindenki más, így más-más eszközökhöz is kell nyúlni.

DIÁKSZEM
Olyan diákjaim is voltak és vannak, akikhez nem találtam meg a megfelelő módszert. A sikerhez kell ambíció is, azt pedig nem tudok adni.
–– Van visszajelzés, hogyan használták ki a későbbiekben a tanítványai a tehetségüket?
–– Igen, viszonylag sokan számolnak be arról, hogy
a tanulmányaik során, a munkahelyükön hasznát veszik az angol nyelvtudásnak, sőt egy-egy állásinterjún
előnyhöz jutnak, mert jól beszélik a nyelvet.
–– Ön szerint igaz, hogy mindenki tehetséges valamiben?
–– Remélhetőleg igen. Kívánom mindenkinek, hogy
rátaláljon erre a „valamire”. Ehhez is kell tehetség.

33

eredményeket számolni, határértékeket megnézni.
Megtudtam, hogy milyen anyagok találhatóak a Duna
vizében, hogy hogyan változik a vízminősége. Szeretem elvégezni a laboratóriumban a szükséges méréseket és ezeket kielemezni.
–– Ezen a pályán szeretnél maradni a továbbiakban
is?
–– Vegyészmérnöki vagy biomérnöki szak felé szeretnék elindulni.
–– Szerinted mi tesz valakit tehetséges diákká?
–– Sok kitartás, szorgalom, elszántság, lehetőségek
megragadása, tanórákon kívüli tevékenységeken való
részvétel és főként nyitottság a világ felé.

Úgy tűnik, iskolánk egyik 11. évfolyamos tanulója,
Röhberg Melinda szorgalma, elszántsága és komoly
érdeklődése a természettudományok iránt, meghozta gyümölcsét. ESZI-s diákként ő is a díjazottak közé
állhatott.
–– A Pécsi Tudományegyetem Nagy István Országos
Földtudományi Pályázatára készített dolgozatoddal
első helyezést értél el. Tudnál mesélni erről a versenyről? Honnan hallottál róla? Mi szerepelt a dolgozatban?
–– Madár Otília tanárnő hirdette meg nekünk a versenyt. Két téma közül lehetett választani, és a II. kategóriában indultam: „Valamely vidékünk, hegységünk
(pl. Mecsek) bányászati hagyományainak, bányászattörténetének leírása, mely akár kiegészíthető a vidéken élő bányászokkal és bányászati szakemberekkel
készített interjúval, hiánypótló adatok beszerzésével
is.” A dolgozatom címe „A külszíni szénbányák rekultivációs lehetőségei” lett. Díjazták, ha valaki végzett
valamiféle vizsgálatot, kísérletet, esetleg beszélt bányászokkal. Számomra ez volt az a téma, ami közel
állt hozzám, a környezetvédelem is megjelent benne, és fel tudtam venni a kapcsolatot egy bányászati
szakemberrel. Dolgozatomban a pécs-vasasi bánya
rövid történetéről írtam, ahova el is látogattam. Nagyon izgalmas volt számomra egy ilyen nem hétköznapi téma utáni kutatás, és sok új dolgot tanultam
belőle.
–– Ezenkívül több versenyen is részt vettél, egyénileg,
illetve csapatban is. Melyikre tekintesz legnagyobb sikeredként?
–– A Miskolci Egyetem által meghirdetett XI. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciára. Rengeteget kellett kutatni, vízmintákat vizsgálni,

–– Mit gondolsz, fontos, hogy a diákok megfelelő tehetséggondozásban részesüljenek? Sikeresebbé tesz
valakit az, ha van egy támogató pedagógus a háttérben?
–– Szerintem ez sokat jelent, legalábbis nekem nagyon sokat segített. Ha elakadtam a munkámban,
akkor volt kihez fordulnom, hogy megkérdezzem,
hogyan tovább, esetleg másik szemszögből mutatta
meg a problémát, vagy rávezetett a megoldásra.
–– Hiszel abban, hogy mindenki tehetséges valamiben?
–– Szerintem mindenki lehet tehetséges valamiben,
csak meg kell találnia azt, amit igazán szeret, és ami
igazán érdekli.

34

BARANGOLÓ

Tevékeny civilek – Fadd
Susán Janka | fotók: Juhász Luca
Gyönyörű fekvésű település, a mezőgazdasági területek között ott kanyarog a nagy Duna holtága. A településről sokaknak mindjárt Dombori jut eszébe, a kedves üdülőhely, amely nem luxusával, hanem éppen egyszerűségével, átláthatóságával vonz ide sokakat. Jönnek is szinte egész Európából. A hatalmas
vízterület a fürdőzőkön kívül a horgászok és evezősök paradicsoma. Azt talán kevesen tudják, Faddon
van egy fiatal csapat, akik már két éve termelnek batátát, másik nevén édesburgonyát. A Tegyünk a Szívünkért Egyesület létrehozása jó pár éve segíti a szív- és érrendszeri betegségben élők mindennapjait.
A nagyközségben nemrég indult egy civil szerveződés, amelyben a Domboriért Egyesület létrehozását
követően, már szervezett formában is szeretnének Dombori fejlődéséért tenni.

Faddi batáta –
vegyszermentesen,
biomódszerekkel
Beszélgetőtársaim Kapin László
és felesége, Márkus Marietta, valamint Lizák György voltak, Gyuri
felesége Lizák-Pető Viktória pedig
igazoltan hiányzott. Mindannyian
gyerekkorukból hozzák a mezőgazdaság, a gazdálkodás szeretetét. Gyermekeik közel egyidősek,
óvodai ismeretségen keresztül
kerültek barátságba, és fogtak közös vállalkozásba. A férfiak mező-

gazdasági technikusok, Laci jelenleg végzi a kertészeti egyetemet.
Néhány éve otthon próbálgatta
az édesburgonya termesztését, és
bíztatónak ítélte az eredményeit.
Így, amikor Gyuri megkérdezte, mit
termeljenek, rögtön rávágta: batátát. Ezek a tapasztalatok jelentették az alapot az elinduláshoz. Például fals információnak bizonyult,
hogy a felszedéssel meg kell várni
az első fagyokat, mert ezzel tönkre
is lehet tenni a termést, ugyanis a
hideg megkeményíti, fogyaszthatatlanná teszi.

Az édesburgonya vagy batáta a
burgonyavirágúak rendjébe és
a szulákfélék családjába tartozó
növényfaj, amelyet főként gyökérgumójáért termesztenek, de fiatal
levelei is fogyaszthatóak. Neve ellenére rendszertanilag nem rokona a burgonyának, csak a gumók
alakja hasonlít rá. Közép-Amerikában őshonos, de már az őslakosok
Dél-Amerika-szerte betelepítették. Európába Kolumbusz Kristóf
hozta be, Angliában egy 1604es szakácskönyv említi először.
(Forrás: Wikipédia)
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Idén szüreteltek másodszor, a termőföld méretét is kétszeresére
emelve. Jövőre bővíteni is szeretnének. Legjobban homokos talajban tud fejlődni, ebben lesznek
legszebbek a gumói. A vízigénye
elég magas, ami miatt csöpögtetéses rendszert alakítottak ki.
Miért egészséges a batáta? A glikémiás indexe jobb a hagyományos krumplinál, lassabban szívódik fel, kevésbé emeli meg a
vércukorszintet, mint a hagyományos krumpli, és a vitamintartalma
is magasabb. Az egyes és kettes
típusú diabéteszesek számára szerencsésebb a fogyasztása.

A földterület növelése mellett
technológiában is fejlődtek. Gyuri mérnök ember, a téli időszakot
is kihasználja a célgépek megtervezésére és kivitelezésére. Tavaly
télen hegesztettek egy bakháthúzót, ami egy komplex gép. Lehúzza a bakhátat, leteszi a csepegtetőszalagot, betakarja fóliával, és
betemeti. Előző évben a termésfelszedőt készítették el. Ez tulajdonképpen megemeli az egész
növényt, meglazul a föld, és így

könnyebb kiemelni. A következő
tervük a mosás automatizálása,
aminél nagyon fontos szempont a
víztakarékosság is, valamint a palánták saját nevelése.
Négyféle batátát termeltek, az
alap a narancssárga, ezt ismerik
a legtöbben. A fehér, ami legközelebb áll a burgonyához, a japán
belül fehér, kívül lila, inkább mogyorós ízvilágú. A lila egy sűrűbb
állagú, gesztenyésebb. Termesztését tekintve a lila a legbonyo-

lultabb, mert az szeret a gumóival
legmesszebb elvándorolni.
Az idei nyárban a nagy meleg kihívást jelentett a gondozásban,
és a rendszeres gazolás sem volt
egyszerű. – A korábbi hobbi, a horgászat elúszott – mondja nevetve
Gyuri, már nem fér bele az idejükbe. Nem sok kártevője van, de azért
akad, a fonalféreg és a cserebogárpajor. A pajor nem pusztítja el a teljes gumót, de csúnya lesz a felülete,
amit már nem szívesen vásárolnak
meg. Nyugat-Európában szerencsére már elindult egy olyan trend,
hogy a kicsit sérült, ám teljesen
egészséges terményeket is kirakják
a polcokra, ráadásul olcsóbban.
A faddi batáta Facebook-oldalán
lehet elérni a termelőket, az ötkilós dizájnos rekeszekben házhoz
is szállítanak a Szekszárd–Paks-útvonalon.
Öröm és megtiszteltetés volt számukra a helyi Progetto Manfredi
pizzéria megkeresése, az étlapjukat bővítették – az általuk termelt
zöldségből készülő – batátakrémlevessel. A helyiek összetartásának
szép példája ez.
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Tegyünk a Szívünkért
Egyesület
Dohóczki Istvánné Zsuzsa a hirtelen jött szívproblémája előtt nem
is tudta, hogy gond van az érrendszerével. Négy gyermeket szült és
nevelt, otthon gondozta őket és
a ház körüli kis gazdaságot, állatokat. Hajnalban kelt, megfejte
a teheneket. A fél falut elláttuk
tejjel – emlékszik. Aztán egyszer
csak elkezdett hízni, majd ros�-

imádkozni, és ezt már több alkalommal meg is tette.
Az egyesület története Zsuzsa
betegségével kezdődött. Hihetetlen fordulatot vett az addigi
élete, vissza kellett fognia magát
mindenben, de a legrosszabb a
többhetes rehabilitáció volt, amit
Balatonfüreden töltött a családja
nélkül. Amikor hazatért, át kellett
mindent értékelnie, és újabb célokat kellett kitűznie. Ezek közül
volt az egyik az egyesület meg-

szul lett. Hirtelen meghaltam, de
szó szerint – mondja. Utólag tudta
meg, nem hízásról volt szó, hanem
felvizesedett a teste, mert a szíve
nem működött rendesen, ebből ő
annyit érzett, hogy rettentően fájt
a háta.
Kiderült, nagyon ritka, veleszületett szívrendellenessége van.
A családját arra kérték, mondjanak
le róla, mert nincs esélye. Vagyis
egy lehetőség volt, ha Papp Lajos professzor elvállalja a műtétjét.
A vizsgálat után végül elvállalta,
de azt mondta, kevés esélye van
az életben maradásra, de ő beletesz mindent. Megígérte, ha Zsuzsa életben marad, eljön a faluba

alapítása, hogy segíteni tudjon a
hasonló problémákkal küzdőknek.
A család is támogatta ebben, mert
a gyógyulásban a közösségnek is
nagyon fontos szerepe van.
2008 augusztusában volt az első,
megalakuló taggyűlés, ahova 30
lelkes tagjelölt fogadta el a meghívást. A faluból többen segítették
a formálódó kis közösséget, jelenleg 47 tagjuk van. A működésüket
az önkormányzat is nagyban támogatja. 2011 óta jelentős anyagi
segítség a magánszemélyek által
felajánlott szja 1%-a. Többször
pályáztak, és kétszer nyertek is.
A dombóvári testvéregyesülettel
szoros kapcsolatot ápolnak.

Beszélgetőtársaim Antusné Mácsik Edit az egyesület jelenlegi elnöke, infarktuson átesett beteg,
valamint Palcsó Gáborné Erzsike,
aki nem szívbeteg, de érrendszeri
problémái vannak, így a gyógytornákon a kezdetek óta részt vesz.
Elmagyarázzák, nagy szívműtétnek
a nyitott szívműtétek számítanak,
amikor a mellkast is felnyitják. Edit
férjét hasonló problémával műtötték nemrég, szerencsére ilyen esetekben is lehet gyors a gyógyulás.
Rehabilitációt segítő programokat
szerveznek, hogy helyben tudjanak gyógyulni a betegek, családjuk környezetében. A gyógytorna
a kezdetek óta működik. Életmódelőadásokat szerveznek, amelyek
bárki számára elérhetőek. Ezekhez
háziorvosaiktól és a község gyógyszerészeitől sok segítséget kapnak.
Kirándulást tesznek minden évben, és kézműves-foglalkozásokat
tartanak, mézeskalácsot készítenek, papírt fonnak. A csuhéfonásban Zsuzsa a szakértő, már több
kiállítása is volt.
Elmondják, mindezek mellett a lelki segítségnyújtás a legfontosabb,
mert ha egész nap kesereg valaki, akkor a szíve megcsorbul. Meg
kell tanulni, hol lehet kapaszkodni
a megváltozott élethelyzetben.

Domboriért Egyesület
Idén júniusban kezdődött Domboriban a strand felújítása, amely
során az üdülők által szeretett vérszilvafasort is kivágták. Ennek kapcsán alakult meg a Fadd-Dombori
Üdülőtelep közössége a Facebookon, ahol azóta is rengeteg információt osztanak meg egymással.
Az eszmecserét addig folytatták,
amíg megfogalmazódott bennük
jó pár gondolat vagy inkább terv,

BARANGOLÓ
de ehhez már megfelelőbb lenne
az egyesületi működés, így elindították a Domboriért Egyesület
megalapítását. Takács Anikóval
és Vékony Viktorral beszélgettem, akik épp az első nagy akciójuk előtt álltak, a másnapi faültetés
előtt.
Július 7-én, több mint 70 üdülőtulajdonossal tartották az egyesület
alakuló gyűlését, mostanra már
140-en segítik aktívan a munkájukat, és folyamatosan bővül a tag-

a céljuk, amit tavasszal, a mostani
faültetésekhez hasonlóan, civil
összefogással kezdenek.

jaik és támogatóik köre. Az önkormányzat korlátozott kapacitásait
szeretnék kiegészíteni, többek között a következő területeken.

egyesület elvégeztette. A megvalósításához nagyjából másfél
millió forintra lenne szükség, így
ehhez az önkormányzat segítsége
is szükséges.

Fásítás és a rendezetlen területek
újjászervezése
A november 24-ei faültetésen 31
új fával gazdagodott Dombori.
Páfrányfenyőket, bükk-, juhar- és
fűzfákat ültettek a kikötőkbe, a
volt csónakkölcsönző előtti területre és a központi strandtól balra,
a volt kórházüdülő előtti vízpartra.
Jövőre folytatni szeretnék, mert a
vízparti részeken sok helyen hiányoznak fák. A közterületek fennmaradó részein gondozható növényzet kialakítása és virágosítás

Védő erdősáv újratelepítése
A mezőgazdasági területek igen
közel fekszenek az üdülőkhöz, ez a
légi permetezés miatt jelent időnként kockázatot. Ennek csökkentésére egy erdősávot szeretnének
telepíteni a mezőgazdasági területek szélére, a helyének kiméretését vállalkozói felajánlásból az

Utcanévtáblák
Korábban könnyen lehetett tájékozódni az utcanévtáblák segítségével, de mostanra sok helyről
hiányoznak. Nyáron sok idegen eltéved ezek nélkül.
Vízparti közösségi hely kialakítása
A céltorony közelében szeretnének egy piknikhelyet kialakítani,
ahol lehetőség lenne akár egy szalonnasütést vagy kisebb főzést is
kivitelezni.
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Kutyás strand létrehozása
Manapság egyre többen üdülnek
kutyával, egy kutyás strandrész kialakításával újabb turistákat vonzanának.
Horgászat
A hatalmas terület a horgászok
paradicsoma lehetne, de a halállomány és a horgászhelyek csökkenése miatt csak a területet jól ismerők tudnak sikeresen horgászni.
Idén volt egy 30 mázsás haltelepí-

tés, ami rettentően kevésnek tűnik
egy ekkora vízfelülethez képest.
Új célközönség: a Duna-töltésen
érkező biciklisek
Szeretnék megnyitni a Szekszárd
felőli aszfaltos burkolatú kerékpárutat a Nagy-Duna-töltésen, amit
most egy kerítés zár el Domborinál a főúttól, csak egy sáros kerülőúton lehet beengedni az onnan
érkező bicikliseket. Támogatják a
Szekszárd–Tolna–Fadd-bicikliút
megépítését is.
Hosszú távú céljuk, hogy az atomerőmű bővítése során ne csak munkásszállásként tekintsenek a településre, hanem a prémiumminőségű
szabadidő eltöltési helyszíneként is.
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„Isteni” szikra
Krizsán Árpád | Fotó: Juhász Luca, internet

A fejlődést rendre meghatározzák a nagy ötletek, amelyek a fejlődésnek egy-egy komoly lökést adnak.
Ez a változás a technikai-technológiai újításokban fedezhető fel leginkább.
A teljesség igénye nélkül gondoljunk bele, kik voltak
azok a tudósok, feltalálók, akik olyan ötletekkel álltak
elő, ami előrevitte a világot. A XVII. század végéig a
természeti jelenségek megfigyelése, az egymáshoz
kapcsolódó jelenségek megfigyelése, leírása volt a
jellemző. Az oktatásban az egyház vezető szerepe
miatt a természettudományok nem kaptak akkora figyelmet, mint a későbbi időszakban, így csak nagyon
kevesen foglalkoztak az ilyen jellegű megfigyelésekkel. Azért jó néhány tudós neve közismert, és a hozzájuk fűződő, olykor csak kitalált legendák is ismertek.
Mindenképpen jó tudni azért, hogy az ilyen felfedezések is döntő fontosságúak.
Galilei neve mindenkinek ismerős, azt is tudjuk, hogy
már nála is fontos volt a Nap-középpontú világkép, az
égitestek megfigyelése, de mindemellett egészen jó
megfigyelést tett az egyenletesen gyorsuló mozgások vizsgálatára. A pisai ferdetoronyból végzett ejtési kísérletet ugyan nem biztos, hogy elvégezte, de ez
nem változtat azon a fontos tényen, ami a szabadesés
vizsgálatával kapcsolatos.

Hasonlóan Newton fejére sem esett valószínűleg
alma, de a történet emberivé teszi a felfedezéseket,
és a felfedezőket is kicsit közelebb hozza hozzánk.
Newton nevéhez nemcsak a dinamika törvényeinek
leírása köthető, hanem sok csillagászati és optikai
megfigyelés, felfedezés is. Ebben a korban a felfedezések nagy része valóban csak néhány ember nevéhez fűződik, akik meglehetősen nehéz körülmények
között végezték kísérleteiket, méréseiket. Ezek az
emberek viszonylag kevés támogatást kaptak, és a
felfedezések egy része a véletlenen múlt.
Ahogy a természettudományos oktatás fejlődött,
egyre nyitottabbá vált a társadalom ezen tudományok felé. Egyre többen látták be, hogy a mért eredményekkel nem kell vitatkozni, a tudomány nem hit
kérdése, így mind többen fordultak a kutatások, felfedezések felé. Ez a fejlődési vonal ugrásszerű áttörést hozott. Az erőtörvények leírása, a kölcsönhatások
vizsgálata vezetett a hőtani folyamatok részletes vizsgálatához, az elektromos jelenségek alkalmazásához.
A XVIII. és XIX. században a tudomány a gőzgép felfe-
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dezéséhez vezetett, ami megkönnyítette az emberek
munkáját. A gőzgép egyre jobban terjedt, és egyre
sokrétűbben használták, ez természetesen újabb lehetőségeket vetett fel. Az új technológiák megjelenése magával hozta mindig az arra épülő eszközök
fejlesztését.
A XX. században az elektromos áram gyors terjedése hozott jelentős változást, azonban azért itt is sok
véletlen és vita vezetett a jelenlegi villamos hálózatok kialakulásához. Egyrészt fontos két nagy feltaláló,
Edison és Tesla nevét említeni, akik mindketten sok
szabadalommal rendelkeznek, de lényeges különbség a munkásságukban, hogy míg Edison az egyenáramot, addig Tesla a váltóáramot használta volna a
hálózatokon, sőt a transzformátorok működése kapcsán megjelent a vezeték nélkül elektromos áram továbbításának lehetősége is. Edison a vitában odáig
ment, hogy a váltóáram veszélyeire azzal hívta fel a
figyelmet, hogy egy elefántot elektrosokkal megölt.
Erre válaszul készült a Tesla-tekercs, amely nagy feszültség előállítására és a váltóáram frekvenciájának

változtatására is alkalmas. Látványos és szórakoztató
a villámok „zenéje”, de a szórakozás mellett igen nagy
haszna van manapság az indukció elvén működő eszközöknek. Tesla ötlete, az elektromos áram vezeték
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nélküli továbbítása manapság egyre több helyen jelenik meg, ilyenek az indukciós töltőkészülékek.
Megjósolni sem lehet, mi lett volna, ha az egyenáram
terjedt volna el, milyen módon lehetne a szükséges
villamos energiát előállítani, ugyanis az egyenáram
lényegesen kisebb távolságra szállítható hatékonyan.
Nyilván az is érdekes kérdés lenne, hogy mennyi villamos energiát használnánk, mennyire fejlődtek volna
az elektromos eszközök.
Maga a villamos energia is érdekes kérdéseket vethet fel. Napi kérdés, hogyan állítsunk elő megfelelő
mennyiségű villamos energiát. Nem gondolom, hogy
választani kellene a termelési módok között. Inkább
mindent a maga helyén, a megfelelő módon kell kezelni és tudatosan használni. Az atomenergia felfedezése és használhatósága is ötleteken, hipotéziseken
keresztül fejlődött.
A radioaktivitás felfedezése is a véletlenen múlt.
Henri Becquerel a fiókjában tartotta a vizsgálataihoz
használt anyagot, és azt tapasztalata, hogy a papírba csomagolt és az uránérc alatt levő fényképezőlemez megfeketedett, mintha fényt kapott volna. Ez a
véletlen hozta azt, hogy bizonyos anyagok a fényhez
hasonló „anyagot” bocsátanak ki, ráadásul ezek a részecskék még a papíron is áthatolnak. Innen persze
már elindult a konkrét vizsgálat a sugárzások jellemzői felé.
Az atomok szerkezetének felfedezése is tartalmazott
véletlent, hiszen Rutherford szóráskísérletében nem
azt az eredményt várta, amit kapott, de ez adott lökést az atomok részeinek felfedezéséhez.
A XX. század végére a tudományos élet sokat változott. Az egyre több kísérleti eredmény, az egyre pontosabb mérések, újabb és újabb kérdéseket vetettek
fel. A kérdésekre a tudósok elméleti magyarázatot
dolgoztak/dolgoznak ki, majd ezek után a hipotézisek igazolására irányulnak a kísérletek. Elsőre nyilván
érdekesnek tűnt a fény, majd az anyagok kettős természetének felvetése, de sikerült igazolni, hogy a felvetés helyes volt. Hasonlóan az einsteini E=mc 2 képlet
a tömeg és energia ekvivalenciájáról először csak egy
felvetés volt, amit aztán később igazoltak. A részecskegyorsítók alkalmazása éppen az atomok atommagok vizsgálatát segíti.
Manapság sokan azt gondolják, hogy mindent felfedeztek már, és a kutatók nem csinálnak semmit.
Ez nem igaz, nagyon sok megválaszolatlan kérdés van
még, és egy újabb jó ötlet, egy újabb isteni szikra beindíthatja a felfedezések és újítások sorozatát.
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Első a biztonság
Paks II. csúcstechnológiai megoldásai a környezet védelmében
Paks II. Zrt. | Fotó: Rosenergoatom.ru
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A technika fejlődésével természetesnek vesszük, hogy autónk
egyre jobban vigyáz ránk. A legújabb járművek nemcsak arra figyelmeztetnek, hogy kapcsoljuk
be biztonsági övünket, hanem
jelzik a sávelhagyást és a holttérben megbúvó tárgyakat is. A legtöbb autóban külön rendszer figyeli, hogy ne csúszhasson meg
vagy pöröghessen ki a kerék, a
fényszórók pedig a kanyar ívét is
követik. Sőt: egyes legújabb modellek már vészfékezést végeznek
helyettünk az ütközés elkerülése
érdekében. Ha mégis megtörténik a baj, automata feszíti elő a
biztonsági öveket, akár hat-nyolc
légzsák nyílik ki, közben pedig bekapcsol a vészvillogó, és az automatikus segélyhívó tárcsázza is a
112-t.
A biztonsági rendszerek nemcsak a járműiparban fejlődnek,
így történik ez az atomerőművek
terén is. A tervezés alatt lévő új
paksi atomerőművi blokkok a jelenleg elérhető csúcstechnikát, az
ún. 3+ generációs technológiát
képviselik, innovatív biztonsági
rendszereik révén a legszigorúbb
nemzetközi előírásokat is teljesítik. A bizonyítottan kipróbált tervezési alapelvek és berendezések
felhasználásával épülő atomerőműben aktív és passzív rendszerek egyaránt szolgálják a biztonságot. A passzív rendszerek olyan,
villamos energiát nem igénylő,
emberi beavatkozás nélkül is működő berendezések, amelyek egy
ahhoz hasonló kezdeti esemény
után kialakuló üzemzavarban is
képesek biztonságos állapotba
hozni a blokkot, mint a 2011-es
fukushimai földrengés és szökő-

ár volt. A passzív rendszerek közül most ismerkedjünk meg két
olyannal, amely a jelenlegi csúcstechnikát képviseli, és fontos nukleáris biztonsági jellemzői a Pakson megépítendő VVER-1200-as
blokkoknak.
Az új paksi reaktorok megerősített, kettős falú hermetikus védőépületben, úgynevezett konténmentben helyezkednek majd
el. Ez egyrészt óvja az épületben
lévő berendezéseket a külső hatásoktól (akár egy repülőgép becsapódása esetén is biztosított
ezek védelme), másrészt biztosítja
a környezet védelmét a radioaktív anyagoktól még egy rendkívül
kis valószínűséggel bekövetkező
komplex üzemzavar vagy súlyos
baleset esetén is. Teljes értékű
kettős falú hermetikus konténment esetében – mivel a külső
fal a teljes belső konténmentet
körülveszi, védi a külső hatásoktól és hermetikusan lezárja – a
két fal közötti zárt térrész további védelmi szintet jelent, hiszen
ebben az esetben az ott lévő közeg elszívható és szűrhető, azaz
a belső fal esetleges szivárgása
esetén is megakadályozható a radioaktív anyagok környezetbe jutása. A biztonságot szolgálja az is,
hogy az új paksi blokkoknál a kiégett üzemanyag tárolására szolgáló ún. pihentetőmedencének
is a konténment ad majd helyet,
így az nagyfokú védettséggel fog
rendelkezni a külső veszélyeztető
tényezőkkel szemben.
A 3+ generációs reaktorokat úgy
tervezik, hogy azokban megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre komplex üzemzavarok, illetve
súlyos balesetek kezelésére is.
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Az ún. maradványhő elvitelére két
olyan passzív rendszer is rendelkezésre áll, amelyek komplex üzemzavarok és súlyos balesetek esetén kerülnek előtérbe. Az egyik a
gőzfejlesztőkből, a másik a konténmentből szállítja el a hőt. Ezek
a rendszerek négy-négy párhuzamos ágból állnak, amelyekben
természetes cirkuláció biztosítja
az áramlást. A gőzfejlesztők pas�szív hűtésére az aktív hűtőrendszerek üzemképtelensége esetén
lehet szükség. Ha a konténment
légterének hűtésére tervezett aktív sprinklerrendszer nem működne, akkor pedig a passzív hőelvitel
gondoskodik arról, hogy a védőépület belső nyomása ne érje el
azt az értéket, ami az épület épségét veszélyeztethetné. A konténmenten belül felszabaduló gáz
kondenzálódik a hőcserélőkön,
amelyek a hőelvonó tartályokban
adják le a felesleges hőt.
A passzív rendszerek – komplex
üzemzavarok esetén – 72 órán keresztül képesek mindenféle külső
beavatkozás és áramellátás nélkül
megakadályozni a zónasérülést,
ezáltal súlyos baleset bekövetkezését, és külön rendszerrel rendelkeznek a 72 óra utáni vízpótlásra. Működésüket számos kísérleti
berendezésen végzett vizsgálat
igazolja.
Ezekkel a rendszerekkel biztosítható, hogy még egészen extrém,
komplex üzemzavarok esetén se
lépjen fel nagy radioaktív kibocsátás, így védve meg a környezetet. A fenti biztonsági megoldások megfelelnek a legszigorúbb
nemzetközi normáknak és a hazai
szabályozás által támasztott követelményeknek is.
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REND A LELKE

Minden rendben? – a mindennapos, ártatlan kérdést gyakran feltesszük, újabban akár köszönés helyett is. Mikor
van valaki, valami rendben? A gyors kérdésre adott válasz persze általában ugyanilyen felületes. A rend, a rendezettség személyes életünknek pontosan olyan lényeges része, mint egy vállalat életének – az atomerőmű működésében létfontosságú, hogy gépben-testben-fejben rend legyen, hogy tökéletesen működjön a világ egyik
legnagyobb műszaki teljesítménye. Rovatunkban a rend mélyére tekintünk: azt vizsgáljuk, hogyan szolgálta, szolgálja a rend a közjót, a fejlődést. Hiszen rend a lelke… alapvetően mindennek.

A modell hazatér
Torma Dóra | Fotó: Bodajki Ákos

Az atomenergetika fejlődésében hagyományosan nagy szerepet játszik a „magyar szikra” – elég csak
az erőmű látogatóközpontja előtti szoborparkra gondolnunk, ahol számos magyar tudós képmása emlékeztet arra: nélkülük ez a létesítmény nem jöhetett volna létre. 2019-ben az erőmű előtt álló egyik
nagy feladat a TAMF (Termelési Alrendszer Működésfejlesztési) projekt, amely bár egy amerikai modell
átvételét jelenti, szintén magyar gyökerű: Kemény János nevéhez kapcsolódik.
Kemény János matematikust, a
ma használt e-mail atyját a Three
Mile Island-i atomerőmű 1979-es
balesete után kérte fel az amerikai kormányzat, hogy vizsgálja ki
az eseményeket. A Kemény-jelentés konkrét cselekvési tervet
határozott meg, amelynek révén
az atomipar biztonságossá tehető. Ennek egyik része volt az INPO
(Institute of Nuclear Power Operations) nevű szervezet felállítása,
amely már a jelentésben feladatául kapta, hogy dolgozza ki az
Egyesült Államok iparában egységesen alkalmazható folyamatirányítási rendszert. Ez a modell lett
az INPO-modell, amelyet ma már
a világ atomerőműveinek 80%‑a
használ – most pedig a modell
hazatér, a Paksi Atomerőműben is
bevezetjük.

Változások a TAMF-projekt
révén
Központi szerepet kap a munkairányítási folyamat, hosszabb táv-

ra történik meg az előre tervezés,
pontosabb információink lesznek
arról, hogy mit mikor akarunk elvégezni, és rendelkezésre állnak-e
a munka elvégzéséhez tartozó feltételek. A munka elvégzésének
megtervezése precízebb lesz, és
pontosan rögzítünk minden szükséges információt a munkafolyamatok során.
A karbantartási döntéseket az állapotinformációk alapján hozzuk
meg, ezért nőni fog az állapotinformációkat rögzítő tevékenységek részaránya és csökkenni a
szétszereléses karbantartásoké.
Ahhoz, hogy tudjuk, hogy mik a
villamosenergia-termelés szempontjából fontos berendezések,
a meglévő rendszeren túl létrehozzuk a termeléskiesés kockázat
szempontjából fontos kategóriákat is. Ezen berendezéseink állapotfenntartására kiemelt figyelmet fordítunk.
Mivel ismert lesz minden karbantartási művelet költsége, pontos,
értékalapú döntéseket tudunk

majd hozni a berendezések állapotfenntartását, rekonstrukcióját
illetően. Pluszelőnyként fejlődik
majd a vállalati kultúra.

Miért pont most?
Lejár az erőmű munkairányítási
szoftverének licence, az új szoftverre való áttérés szükségszerű.
Mivel azonban ez egy nagy volumenű változtatás, észszerű, hogy
ehhez az elkerülhetetlen változtatáshoz hozzárendeljünk olyan további változtatásokat is, amelyek
megalapozzák az üzemidő végéig
fenntartható fejlődés alapjait, és
alapot teremtenek az új blokkok
üzemeltetéséhez is.

A modell előnyei
Az új modell a jövőre készít fel, és
megoldást nyújt azokra a hamarosan jelentkező feladatokra is, amelyek a következő években várható
nagy létszámú nyugdíjazásokból,
az új blokkok elszívóhatásából,

REND A LELKE

vagy éppen az öregedéssel járó
kihívásokból erednek. Van még
egy előnye a mostani bevezetésnek: Paks II. deklaráltan az INPOmodell szerint fog működni. Mivel lesz közös üzemelés, rendkívül
fontos, hogy azok a kollégák, akiknek mindkét létesítmény állapotfenntartását ki kell majd szolgálni,
ugyanazon szabályok mentén dolgozhassanak mindkét helyen. A folyamatoknak ezért összhangban
kell majd lenniük.

Kit érint?
Az új munkairányítási rend bevezetése várhatóan sokak, szinte
mindenki munkáját érinteni fogja
az erőműben, hiszen annak nem
csak műszaki vonatkozásai vannak.
Módosulni fognak beszerzéssel,
raktározással kapcsolatos rutinok,
folyamatos lesz a feltételek rendelkezésre állásának vizsgálata, változni fognak az adminisztrálással
és nyilvántartásával kapcsolatos
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feladatok, szerepkörök, de jelentős informatikai változás is történni fog. A folyamatok és az alsóbb
szintű szabályozás újraírásával
rengeteg szabályozási feladatot
is el kell majd végezni, ennek az
egésznek a gazdálkodási és kommunikációs vonzatairól már nem is
beszélve.
Az ehhez szükséges szervezeti átalakulás az új Munkairányítási Főosztály megalakulásával már megkezdődött.

44

TÚL A SZAKMÁN

Az akarat mindent legyőz
Sóthy Györgyné Irénke
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
A művelődési házban beszéltük meg a találkozót tavaly november végén a könyvtár galériájában, ahol
néhány hónapja Irénke már szövőszakkört tart, átadja az érdeklődőknek az eddig megszerzett tudását. Még egyedül találom, elgondolkozva ücsörög a szövőszékek mellett, kezében egy kis horgolással.
Mint kiderül, már a karácsonyra készül, közeli ismerőseit, barátait mindig saját készítésű meglepetéssel
ajándékozza meg. Elmeséli, eszébe jutott, tulajdonképpen itt a könyvtárban kezdődött hat-hét évvel
ezelőtt a szövéssel való ismerkedése. Gutainé Julikához jött be, a segítségét kérte a szövésben való
elindulásához. És milyen az élet? Nincsenek véletlenek, a könyvtár galériáján ott állt egy szövőállvány,
mintha csak rá várt volna. Itt kezdődött, majd vezetett girbegurbán az eddigi legnagyobb sikeréhez, a
„Hagyományos Mesterremek”-nek minősített szőnyegéhez. Járjuk be vele együtt ezt az utat.
–– Mit készítesz?
–– Ha nem árulod el senkinek, elmondom. Idén mindenki kopogtatót kap tőlem, így időben el kell
kezdenem.

–– Hogyan kezdődött a szövéssel
való ismerkedésed?
–– Nem volt egyszerű az elején.
Azt gondoltam, hú, de boldog
lesz egy kézműves, hogy átadhatja

a tudását, de kiderült, ez nem így
működik. Óriási volt a féltékenység, de csak egy bizonyos pontig.
Amikor azt elértem, mintha egy
csapásra minden ajtó kinyílt volna.
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–– Mi volt az a pont?
–– A neten egy keszthelyi hölgy,
Bordácsné Kishonti Erika látta a
munkáimat, és nagyon tetszett
neki a „széle” – a szőnyeg széle nálunk a mérvadó, ha az nem
egyenes, az egész minősége megkérdőjelezhető. Akkoriban ő már
közeledett a hetvenhez, minden
tudás birtokában volt, sok-sok elismerésben részesülve eljutott
egészen a Népművészet Mestere
címig. Interneten keresztül segített óriási türelemmel, tőle sajátítottam el a pontos alapokat. Később sokat találkoztunk, sőt ma is
egyengeti utamat. Érdekes, hogy
Keszthelyre mentem vissza egy
számomra meghatározó ismeret
megszerzéséért, mert ott jártam
középiskolába, ott kezdtem el a
munkát, de akkoriban nem ismertem Erikát. Ezenkívül Szabadbat�tyánra jártam Burián Mónika népi

iparművészhez, aki a pici gyereke mellett rám is áldozott időt,
a szövőállvány mellett mindent
megmutogatott, én pedig itthon
szorgalmasan gyakoroltam a megismert új fogásokat.
–– Mért pont a szövés?
–– Világéletemben
kézimunkás
voltam, amikor leültem, mindig
volt a kezemben valami, biztos,
hogy valami fonal keveredett hozzám. Kötöttem, horgoltam, gobelineztem, és karácsony előtt
keresztszemeseket is hímeztem,
annak ellenére, hogy ahhoz tű is
kell, amit annyira nem szeretek.
Gyerekkoromból is van egy meghatározó emlékem Debrecenből.
Már nem tudom, pontosan milyen
esemény volt, halvány képem van
csak róla, de az megmaradt, hogy
jól megtermett asszonyok szőttek,
és közben hatalmas boldogsággal meséltek róla. Akkor azt olyan
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vonzónak éreztem, eldöntöttem,
ezt meg fogom tanulni, de az élet
sokáig másfelé terelt.
–– Mi kellett ahhoz, hogy elkezdjed?
–– Kirepült a gyerek, nekem is
több szabadidőm lett, eljött az én
időm, hozzáfogtam. Azzal a szövőállvánnyal kezdtem, ami a hátad
mögött van, és ahogy leültem elé,
pontosan tudtam, most megérkeztem. Azóta otthon már van egy
kis műhelyem, és az állványt szövőszékre cseréltem.
–– Minden más kézimunkát abbahagytál?
–– Minden más háttérbe szorult,
a horgolást kivéve, de az is csak a
karácsony miatt. A karácsony nagyon fontos az életemben, már jó
időben kitalálom, mit is szeretnék
készíteni. Minden barátomnak,
kedves ismerősömnek horgolok
egy kis meglepetést. A karácsony
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nem jön magától, arra készülni
kell, belül és kívül is. A mai világ
anyagiassága már sok mindent
háttérbe szorított, ilyen például a
kézimunka. Nem mindenki istenáldotta tehetség, de amire képes, azt igenis meg kell próbálnia,
mert ezzel is közelebb kerül a karácsony hangulatához, nem a boltokban tölti az idejét ajándékok
keresgélésével, és nem biztos,

lommal, amikor beléptem, szinte
megfagyott a levegő. Azt lehetett
érezni, hogy mer ide bárki idegen
belépni? Aztán jött egy ismerős is,
aki már kedvesen fogadott, és akkor a többiek is kiengedtek. Az ott
lévők jelentik a magyar szövőnők
bázisát. Megpróbálok részt venni
minden továbbképzésen, szakmai
napon, mert nagyon fontos a továbblépéshez.

hogy azok az ajándékok meghozzák a karácsonyi este igazi melegét. Én bevallom, igyekszem mindig saját készítésű ajándékot is
adni, mert annak van igazi értéke
számomra.
–– A tanulás a mai napig tart?
–– 2015-ben fordult komolyra,
mert beiratkoztam egy végzettséget adó kétéves iskolába, amelynek a végén népi kézműves szőnyegszövő lettem. Tagja vagyok a
Tolna Megyei Népművészeti és a
Fehérvári Kézművesek Egyesületeknek. Budapesten a Hagyományok Háza meghatározó helyszín
számomra, pedig nem fogadtak
először tárt karokkal. Az első alka-

–– A munkáidat megmérettetted
már?
–– Sokáig ellenálltam a zsűrizésnek, a mai napig nagyon félek tőle.
A múlt héten volt éppen egy zsűri, amire vasaltam a szőnyeget, és
közben azt éreztem, miért adom
be, biztos nem lesz jó. Ehhez képest, most először kaptam meg
a legmagasabb minősítést, ami
a „Hagyományos Mesterremek”.
Korábban a „Hagyományos Míves
Termék” minősítést már több szőnyegem is megkapta. De ez most
valami csodaérzés! Ezért is megéri munka mellett akár hónapokig
dolgozni egy szőnyegen.
–– Miket szősz?

–– Csak gyapjúszőnyegeket, azok
közül is a „székely festékesek” világát próbálom megtanulni.
–– Nehéznek tűnik innen Magyarországról, vagy mégsem?
–– Szerencsére már évek óta van
kinti kapcsolatom. Ez egy hihetetlen véletlennek köszönhető.
Láttam egyszer egy kiállítást Páll
Etelka munkáiból, aki Gyergyószentmiklóson él. Készültünk ki
később Erdélybe, és úgy gondoltam, lesz, ami lesz, írok neki egy emailt. Nagy örömömre hamarosan
jött is a válasz: Nagy szeretettel
várlak. Megérkeztem, elmentünk
a műhelyébe, és úgy tudtunk beszélgetni, mintha már ezer éve ismernénk egymást. Nagyon örült,
hogy érdekel valakit a tudománya,
és mindent megmutogatott. Őáltala kerültem Balázs Erzsébethez
Kászonaltízre, ami egy kis falucska
a Kászon-völgyben. Az ottani szövetkezetben dolgozott harminc
évig, így nincs olyan, amit ő ne tudna a szövésről. Most szeptemberben egy hetet töltöttem nála, ami
nemcsak a szövésről szólt, hanem
bevont a falu életébe is. Egyszer
azt mondta, most egy különleges
helyre megyünk, de nem tudja,
mennyi idejük lesz ránk, mert pityókaszüret van. Bementünk egy
hatalmas csűrbe, ahol krumplihegyek voltak szó szerint. Egy hajlott hátú, kilencvenes éveiben járó
néni válogatta a krumplit, a férje
segített neki, aki fél lábával mankózott mellette. Elmondtuk, mit
szeretnénk, a néni eldobott mindent, és olyan dolgokat szedett
elő, amit még ő és az édesanyja
szőtt, mindjárt körülöttünk volt az
1900-as évek eleje. Teljesen önzetlenül megmutatta nekünk ezeket a
réges-régi mintákat, valami csoda
volt. Az eredeti minták gyűjtése
azért nagyon fontos, mert sok min-
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den bekeveredett már az autentikusak közé.
–– Mi jelentette az eddigi legnagyobb kihívást a számodra a szövéssel kapcsolatban?
–– 2016 nyarán súlyos kézbalesetet szenvedtem, mely nagyon kétségessé tette a jövőt, senki nem
bízott benne, hogy újra dolgozni
fogok, de a szövés szeretete, hiánya olyan erőt és kitartást adott,
hogy 3 hónap múlva már ott ültem
a szövőszék előtt. A mai napig sem
tudom lecsapni a bordát a bal kezemmel, de már nem lehet észrevenni, hogy a jobb kezem átvette
ezt a szerepet is. Az akarat mindent legyőz!
–– Hogyan jött a szakkör ötlete?
–– Kíváncsiak voltunk, van-e néhány asszony a városban, akit érdekel a szövés tudománya. A mai
alkalom talán az ötödik, és sokuk
már elkészített egy székpárnát.
Először kipróbálják, milyen egyáltalán a szövés, a szél tartása, a
csíkozás, a színek váltása. Másodiknak egy rendes párnát fogunk
készíteni.
–– Milyen színekkel dolgozol?
–– Legfőképpen a természetes
festékkel színezett gyapjúfonalat
részesítem előnyben, amit Erdélyben vásárolok. Az alapszínek a birka gyapjának árnyalatai, a natúr, a
világostól a majdnem fekete sötétségű barnáig és a szürkék, ami
e kettő keveréke. Ezekhez kevés
színeset használok, úgy mondjuk,
beszínezzük vele.
–– Hol mutattad meg már a munkáidat?
–– Két kiállításom volt itt a művelődési házban. A munkáim jártak
már Békéscsabán, és most is van
négy szövésem Székesfehérváron.
Az otthoni szövéseken kívül a hétfői szakkör résztvevőinek próbálom átadni a tudásomat, úgy néz

ki, sikerül, pedig tartottam tőle.
Az állványokat a művelődési ház
pályázati pénzből tudta megvásárolni. Ha valaki szeretne csatlakozni, jöjjön el egy foglalkozásra, szeretettel várom!
Át kell engedjem Irénkét a szakkörösöknek, mert eddigre már
jó páran megérkeztek, és jönnek
a kérdések is. Leülnek az állvány

47

mögé, folytatják a múlt héten abbahagyottól. Közülük Edit büszkén
mutatja, már be is fejezte az első
párnahuzatot, és milyen ügyes kis
papírcsíkkal lehet elhatárolni a következő munkától. Megállapítom,
nem türelmetlen embereknek
való a szövés, mert az első párnahuzatot majd akkor tudják levenni
az állványról, amikor már nincsen
több hely rajta.
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Ronggyal és ecsettel
Vadai Zsuzsa | fotó: saját archívum

Zsarnai Sándorné Kati és Zsarnai Sándor
Nyugdíjasaink közül sokan döntöttek úgy, hogy Paksot elhagyva a gyerekeikhez, unokáikhoz
közelebb költöznek. A Zsarnai
házaspárnak
Szombathelyre
esett a választása, de a döntés
előtt fontos volt számukra, hogy
legyen a hobbijukhoz megfelelő
közösség, ahová csatlakozni tudnak. Ennek eredményeképpen
hamar megtalálták a városban
a helyüket, új barátokra, ismerősökre tettek szert úgy, hogy a
régieket nem felejtették el.

–– Készültetek a nyugdíjas évekre?
Kati: – A nyugdíjas éveimet 2011ben kezdtem meg, különösebben
nem készültem rá, hiszen jól éreztem magam a munkakörömben.
A férjem akkor már hat éve otthon
volt, a lányunk a családjával Ausztriába költözött, és az unokáink
még kicsik voltak, így beadtam a
derekamat. Miután aktív koromban is sokféle tevékenység izgatta
a képzeletemet, így nem okozott
gondot nyugdíjasként is felépítenem magam, kialakítani azt az el-

foglaltságot, ahol teljes életet élhetek-élhetünk.
Komoly munka előzte meg a döntésünket, hogy melyik várost válasszuk, hiszen nyugdíjasként a fő
tevékenységünk a hobbink volt.
Szombathelyre esett a választásunk, bár addig teljesen ismeretlen város volt a számunkra, amit
viszont fontosnak tartottunk, hogy
legyen a hobbinknak megfelelő
közösség, ahová csatlakozni tudunk. Így lett Sanyi a Kőszegi Csók
István Művészekörnek, én a Szom-
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bathelyi Folt-Mix Csoportnak és
mindketten a Herényiek Háza Kerékpároskörének, valamint a Bozsoki Tekerj Velem baráti társaságnak a tagja.
A város alpolgármestere viccesen
meg is jegyezte, hogy sok ember
választja Szombathelyt, de olyat
még nem hallott, aki a hobbijához
választ várost.
Sanyi: – Nyugdíjba vonulásom idején kerestem a lehetőséget, hogy
egy művészkörben olyan emberek közé kerüljek, akiket szintén a
festészet ihletett meg, így lettem
Pakson az Alternart Művészeti
Egyesületnek a tagja. A költözé-
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sünk után Szombathelyen, a Kőszegi Csók István Művészkör tagjaként sikerült megszervezni egy
bemutatkozó kiállítást Pakson,
ahol a tagok dr. Csók Sándorral is
tudtak találkozni, és lehetőségük
volt Csók István műveiből pár képet megtekinteni, melyre szívesen
emlékeznek vissza.
Több kiállítást is sikerült Paksról
Kőszegre invitálni, így Lovas Katalin és Wollner Pál is lehetőséget
kapott egy nagy sikerű bemutatkozásra.
–– Mikor kezdtél festeni?
–– A rajzolás és a festészet iránt
gyerekkoromban kezdtem el ér-

deklődni, az általános iskola időszakában, rajzszakkörben sokat
tanultam az ábrázolástechnikát és
a festészet alapjait. A középiskolai és az főiskolai éveim alatt kicsit
háttérbe szorult a festészet egészen 1996-ig.
A nyugdíjas éveim kezdetétől autodidakta módon, nagy élvezettel
próbálom behozni az elszalasztott
hosszú időt. Magamat kísérletező, realista ábrázolási módot kedvelőnek tartom. Jelenleg minden
festészettel kapcsolatos technikát, anyagot kipróbálok. Festményeimet temperával, akvarellel,
gouache-sal, pasztellel vagy tussal
papíralapra, olajjal vászonra, papírra vagy farostra készítem.
Szeretem a festést fafaragással
kombinálni, festményeim alapjául
keményfából kifaragott részek környezetét megfestem olajjal. Legújabban nagyon megkedveltem az
akrillal és a tussal való ábrázolást.
A képek témájául szívesen választom a vidéki tájat, de szívesen rajzolok vagy festek emberi alakot
vagy lovakat. Akit érdekelnek az
alkotásaim, egy részét a honlapo-
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mon is meg lehet tekinteni, a link
címe: http://web.t-online.hu/zsarnai42/.
–– Kati te mióta varrogatsz?
–– Fiatal korom óta a varrás volt a
kedvenc elfoglaltságom, a Burda
újság sok korombelinek jelentett
egyetlen divatos öltözködési lehetőséget. A varrás iránti rajongásom most, hogy már van időm, a
patchworkben (foltvarrás) élem ki.

Tagja vagyok a Magyar Foltvarró
CÉH-nek, és napi szinten dolgozom a szombathelyi csoportban.
Ez a fajta tevékenység nagyon
sok időt vesz igénybe, nagy pontosságot igényel, de folyamatos
fejlődésre ad lehetőséget. A csoporttal évente veszek részt kiállításokon, amire nagy erőbedobással
készülök. Legnagyobb élményem,
hogy férjemmel két éve együtt

tudtunk kiállítani a Kőszegi Írottkő
Hotelben Ronggyal és Ecsettel címen.
–– Mindig aktív, örökmozgó embereknek ismertelek benneteket,
ez jellemző a nyugdíjas éveitekre
is?
–– Közös hobbink a biciklizés, csapatban sokat kerekezünk, ezért
nagyon hamar sikerült a környék
igen gazdag látnivalóit felfedezni. Ez évben 900 km-t kerekeztünk, időnként nem kevés szintkülönbséget leküzdve. A környék
adottságainál fogva nagyon sok
lehetőségünk van akár egynapos
programokat is szép tájakon megtenni.
–– Mit jelent nektek az, hogy az
atomerőműben dolgoztatok?
–– Kétségkívül érdeklődés vett és
vesz körül minket, hiszen egy izgalmas, érdekes világból jöttünk,
aminek mi büszkén adunk hangot.
A volt kollegákkal való jó kapcsolatot kihasználva sok csoportot, barátot vittünk Paksra, az erőműbe
látogatásra. Melegséggel és büszkeséggel tölt el bennünket, ahogy
az erőműben fogadnak bennünket, a vendégeink kivétel nélkül
elragadtatással voltak a volt munkahelyünk láttán. Aki fenntartással
fordul az atomerőmű felé, mindenkinek javasoljuk a látogatást, amit
szívesen meg is szervezünk.
–– Melyik területen dolgoztatok az
erőműben?
Sanyi: – 1979-től voltam a Paksi
Atomerőmű Vállalat munkavállalója, először az R55 számítóközpontban, majd 1981 végétől hét
évig a szimulátorközpontban, ezt
követően az Üzemviteli Igazgatóság Technológiai Számítástechnikai Osztályán dolgoztam, és végül
a Műszaki Igazgatóság Irányítástechnikai Osztály állományából
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mentem 64 éves koromban nyugdíjba.
Kati: – Az atomerőműben a Műszaki Fejlesztési Osztályon kezdtem
dolgozni, utána az ERBE Helyszíni
Főmérnökségén titkárnőként tevékenykedtem, majd a Beruházási
Igazgatóságon kaptam feladatot. A külkapcsolatokért felelős
csoport vezetését bízták rám, de
sajnos akkor a blokkok bővítése
nem folytatódott. Ezután megint
egy nagyszerű közösségben kaptam megbízást a Rendszertechnikai Főosztály Műszaki Ellenőrzési

Osztályán, itt már a főosztály szerződéseinek kezelésével foglalkoztam, majd 1997-ben az Informatikai Főosztályra kerültem. A munka
mellett végeztem el a külker felsőfokú áruforgalmi szaktanfolyamot,
és lettem mérlegképes könyvelő. Az IFUA kontrollerképzésében
vettem részt, így a főosztály beruházási és költséggazdálkodási
feladatait láthattam el. Az INFO
utódszervezetéből, az INCS-ből
költséggazdálkodási
kontrollerként mentem nyugdíjba 2011-ben.
Életem legaktívabb éveiben dolgoztam az erőműben, lehető-

ségeket kaptam úgy a szakmai
fejlődésre, mint a szakszervezeti
munkában, de a tágabb területen
Paks városáért is lehetőségem volt
tevékenykedni. Nagyszerű időszak
volt!
Számomra mindig fontos volt a
munkahelyi jó kollektíva, ahova
nagyon-nagy szerencsémre sikerült mindig beilleszkednem vagy a
kialakításában aktívan részt venni.
Személyes kapcsolataim túlnyomó
része ma is nagyon jól működik a
távolság ellenére is. Húszéves barátságok a mai napig megvannak,
és nagyon aktívak.
–– Hol nőttetek fel?
Sanyi: – Budapesten születtem, a
gyerekkoromat Vecsésen töltöttem. A közép- és főiskolát Budapesten végeztem, majd 1985-ben
megszereztem a számítógép-alkalmazástechnikai szaküzemmérnöki diplomát.
Kati: – Budapesten, a XX. kerületben születtem, és ott éltem 27
éves koromig. Általános és középiskolámat is Pesten végeztem. Itt
született lányunk is, majd 1979 októberében költöztünk a férjemmel
Paksra. Az idén ünnepeltük a 46.
házassági évfordulónkat.
A lányunk a családjával 2011-ben
Ausztriába költözött, így kérésükre mi is közelebb költöztünk. Három unokánk van: Hanga (20) most
fog érettségizni turisztikai szakon,
Ákos (16) műszaki középiskolába
jár és kosárlabdázik, Miriam (12)
kéttannyelvű gimnázium tanulója.
Ideköltözésünk apropója az unokákkal való közeli kapcsolat volt,
de viharos sebességgel felnőttek,
ma már nagy logisztikát igényel
egy közös programot összehozni,
hiszen minden percük be van osztva.
–– Milyen emlékeket őriztek az
„atomvárosról”?
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–– Paks fejlődését, átalakulását
az ott töltött 33 év alatt végigkísértük. A város az építkezés alatt
nyüzsgő, majd csendes, nyugodt
kisvárosi hangulatú volt, szerettünk ott lakni és élni. Szerettünk
az erőműben dolgozni, visszaemlékezve is csak szép és jó emlékeket őrzünk a szívünkben. Rendkívül
szerencsések vagyunk, hiszen en�nyi idősen új helyen is sikerült új
barátokra szert tenni úgy, hogy a
régieket is megtarthattuk. Gazdag
emberek vagyunk!

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2018. december
Kövesdi Attila
nukleáris karbantartó lakatos
MVIGH KAIG KAFO RKO
Sóthy Sándor
vezető szerelő
MVIGH KAIG KAFO AKO
Dávid József
osztályvezető
HUIG OKFO ÁOKO
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„Olyanok voltunk,
mint egy nagy család”
Orbán Ottilia | fotó: Bodajki Ákos
Akarva-akaratlanul közel 30 éve kísérem végig kollégáim, kolléganőim erőműves pályafutását, így van némi rálátásom a munkahelyi
múltjukra, vagy nem is tudom, hogy ebben az esetben mi is lenne a
helyes kifejezés. Valamilyen szinten részesei voltak, voltunk a fontosabb eseményeknek vagy kevésbé fontos háttértevékenységeknek
is közös munkáink során. Az életről nyíltan és őszintén – akár ez is
lehetne cikkem főcíme. Szabó Györgyné Judittal, a gondnoksági
csoport vezetőjével beszélgettünk az atomerőmű hőskoráról, a kezdetekről.

–– Fiatal nőként mi motivált abban, hogy az atomerőműben láss
munkalehetőséget?
–– Befejeztem a postaforgalmi
szakközépiskolát, majd Tolnán helyezkedtem el a postán. Hamar
férjhez mentem. A lányommal voltam gyesen, amikor idekerültünk
Paksra. Amikor már lehetőségem
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volt, elkezdtem itt munkahelyet
keresni. Végül egy ismerős révén,
az ő segítségével kaptam raktárosi állást az erőműben. Mivel itt alapítottunk családot Pakson, az erőműben láttuk leginkább a hosszú
távú lehetőséget.
–– Hogyan jellemeznéd az erőműves kezdeti időszakot? Mit jelentett számodra itt dolgozni akkor,
abban az időben?
–– 1985. november elsejével jöttem az erőműbe dolgozni, ERBEállományba, raktáros munkakörbe. Előtte fél évig az ÁFÉSZ-irodán
dolgoztam. A 182. és 183. sz. épületben tartózkodtunk, a karbantartó, villanyszerelő csoport, szállítási
csoport (sofőrök, autószerelők) és
a raktárosi tevékenység tartozott
hozzánk. Fiatalként minden munkalehetőség érdekelt, kerestem
az alkalmat, hogy bekerülhessek
az erőműbe. Már akkoriban sem
volt egyszerű. Azt gondoltam, ha
sikerül itt elhelyezkednem, akkor
„házon belül” több lehetőség kínálkozik majd.
A kezdeti időszak sok új dolgot
tartogatott. A beilleszkedés kön�nyen ment, nagyon jó kollektívába
kerültem. Szerettem azt a családi,
baráti légkört, ami körülvett, nagyon elfogadóak voltak.
–– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?
–– 1986. január elsejével, az ERBE
levonulásával a PAV átvett bennünket, így kerültem kollégáimmal a Szolgáltatási Osztályhoz,
továbbra is raktárosként, és a raktárunk beolvadt a PAV-os raktárba.
Kezdetekben nehéz volt egy ekkora cégnél kiismernie magát az
embernek, helyismeretet kellett
szerezni. Azután rövid időn belül lehetőséget kaptam, munkakör-változtatásra, de az akkori vezetőim

ezt nem támogatták. Majd gyesre
menetelem előtt mégis adódott
volna egy újabb lehetőség. 1990ben visszajöttem, és adminisztrátor-munkakörbe kerültem. 1992ben kerültem a gondnokságra,
kezdetben gondnokként. Akkoriban a takarítás is hozzánk tartozott, saját személyzettel. 2000-től
csoportvezetőként
dolgozom.
Nagyon szerettem és szeretek az
erőműben dolgozni. Vannak persze a mindennapjainkban ezzel
kapcsolatos nehézségek, mint
például a napi rutinmunkánkat a
jelen helyzetben sokkal nehezebb
elvégezni, többnyire szakmahiány
miatt. Ezáltal nem olyan gördülékenyen mennek a feladatok. A mi
munkánk jórészt ezen alapszik.
Régebben kevesebb energiaráfordítással, több mindent el tudtunk intézni. Egy dolog vitt, visz
előre, a megoldás. Annak idején
ez könnyebben ment, nagyon jól
össze tudtunk dolgozni. Olyanok
voltunk, mint egy nagy család.
Sokrétű feladataim kapcsán jó néhány emberrel megismerkedtem.
Közvetlen kollégáimmal próbálom
jó légkörben végezni a feladatainkat. Szeretem a munkámat, minden nehézségével együtt. Igyekszem jó kapcsolatokat kiépíteni,
szeretek emberekkel kommunikálni, segíteni.
Jól érzem magam a jelen helyzetben, főnökeim elismernek, munkámban lehetőségeket kapok,
vannak kihívásokat. Kollégáimmal
jó viszonyt próbálok ápolni, jó
hangulatban eltölteni a mindennapjaimat, és mindenkit erre ösztönözni. Nagyon jó csapathoz tartozom.
–– Részesültél valamilyen elismerésben az erőműves éveid alatt?
–– 2014-ben Igazgatósági Nívódíjat, 2015-ben Céggyűrűt kaptam.
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Csodálatos dolog ezt megélni.
Csak teszed a dolgod, a munkádat végzed tőled telhetően a legjobban, és eszedbe sem jut, hogy
ezért esetleg elismerést is kaphatsz. Végül is, csak a kötelességedet végzed. Nagy boldogságként
élem meg, köszönet mindazoknak, akik ehhez hozzásegítettek.
Számomra ez óriási dolog.
–– Mondanál valamit a családodról? Esetleg hobbi, szabadidő?
–– 33 éve dolgozom az erőműben,
amiért nagyon szerencsésnek érzem magam. Mindig is próbáltam
a munkahelyet és a családot úgy
összeegyeztetni, hogy jól megférjenek egymás mellett. Férjemmel és két gyermekemmel Pakson élünk, Gerjenből települtünk
Paksra. Férjem sporttevékenysége segített lakáshoz bennünket.
Abban az időben Pakson a sportélet jó lehetőségeket kínált, ennek
hatására döntöttünk Paks mellett.
Jelenleg a munkahely, a család és
idős szüleim támogatása (nagy
örömömre) tölti ki a mindennapjaimat.
Egy 11 éves fantasztikus unokám
van, aki bearanyozza az életünket.
Nagyon büszke vagyok a családomra, mindenben számíthatok
rájuk.
Szeretek utazni, színházba járni,
kézimunkázni, nagyokat sétálni, melyekre szeretnék a jövőben
több időt fordítani.
–– Mi a legfontosabb dolog az
életedben?
–– Úgy érzem, mindent elértem,
amit elérhettem, és mindezt a
család mellett. Megpróbáltam tőlem telhetően mindent a legjobb
tudásom szerint csinálni. Örülök,
hogy a munkámban is sikerült
eredményeket elérni, de a családom a legfontosabb az életemben.
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Sose halunk meg?
Tóth Márton | Fotó: Juhász Luca, internet
Új év, új fogadalmak, már csak fél év és itt a nyár, addig ledobok pár kilót, megkezdem a strandszezonra a készülést, tizenkét hónap az újabb most már biztos elhatározásig. A sportolóknak az új év újabb
reményekkel kecsegtet, még gyorsabban, még erősebben, még többet. De álljunk meg egy percre és
tervezzük meg, hogy meddig nyújtózkodhatunk, mit bír el a szervezetünk!
Ugye a legtöbb élsport nem űzhető öregkorig, van a szervezetnek egy olyan szakasza, amikor ki
lehet belőle hozni a maximumot,
természetesen utána is, de akkor
már más szintet fog képviselni a
csúcsteljesítmény. Általában a harmincas évek eleje-közepe jelenti a
választóvonalat, persze ez egyénenként változhat. Hallani olyan
eseményeket, amikor a pályán, játék közben esik össze a sportoló,
ám ez nem sportspecifikus, hiszen

egy átlagembert is ugyanekkora
eséllyel ér el a végzet.
„A cardiovasculáris betegségek
ma ugyanazt jelentik az orvostudomány számára, mint az előző
évszázadok járványai az akkori medicinának: a fejlett országok népességének 50%-a hal meg szívés érbetegségekben” (Kertai Pál)
A cardiovaskuláris betegségek
(magas vérnyomás, ischaemiasmeszesdés- szívbetegség, cerebrovaszkuláris betegségek, perifé-

riás érbetegség, szívelégtelenség,
ritmuszavar) vezető halálok a fejlett,
és rohamosan szaporodó a fejlődő
országokban. Ez a betegség fejti ki
a legnagyobb hatást a várható élettartamra és az életminőségre, a középkorúakat is kiemelt mértékben
érinti. Európában nők esetében a
75 év alatti összhalálozás 42%-áért,
férfiak esetében 38%-áért cardiovaskuláris betegség tehető felelőssé, ráadásul a morbiditási, rokkantsági esetek közel 30%-a ennek
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A szív maga az élet: a magzati kor
harmadik hetében megdobban,
amikor az anyuka még nem tud
semmit,
bulizik/eszik/iszik/dohányzik, és egészen életünk végéig ketyeg mellkasunk baloldalán. A keringés központi szerve,
ritmusos összehúzódásaival biztosítja a kis- és nagy vérkörben az állandó véráramlást és vérnyomást,
billentyűrendszere gondoskodik
a véráramlás egyenirányításáról,
alkalmazkodni tud a változó megterhelésekhez. A szív mi vagyunk,
vigyázzunk rá!
Gyorstalpaló újraélesztéshez
• Győződjünk meg róla, hogy
nincs-e veszélyforrás a sérültre/
ránk nézve (mérgező gázok, leszakadt vezeték). Ennek elhárultával
kezdhető meg az újraélesztés.
• Sérült megszólítása, ha nem reagál, vállának megrázása. Ha eszméletlen, segítségért kell kiáltani
és hívni a 112-es telefonszámot.
• Légút felszabadítása, fej hátradöntése, állkapocs előreemelésével átjárható légutakat biztosítunk.
• Beteg fejéhez hajolva figyeljük
mellkasa mozgását, hallgassuk és
érezzük légzését.
• Ha nincs légzés, akkor azonnal
cselekednünk kell! Ne feledjük,
ennél nagyobb kárt nem tehetünk
benne, úgyhogy csak bátran! 30
mellkaskomresszióval kell megkezdenünk az újraélesztést, majd
két befújás következik orron/szájon át, ha jól csináljuk, a mellkas
emelkedni és süllyedni fog a befújt
levegőtől.
• A 30:2-es arányt a mentő érkezéséig folytatni kell, ha van segítőtárs, akkor 1-2 percenként cserélgetve, hiszen életet menteni nem
könnyű…
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a számlájára írható. 1990-ben még
az ötödik incidenciával rendelkeztek a betegségek sorában a szív- és
érrendszeri betegségek, mára ez a
vezető halálok.
Láthatjuk, hogy népbetegségről
van szó, ezért kiemelt jelentősége
van a tünetek észlelésének és kezelésnek, valamint az egészséges
életmódnak, ugyanis a szabadidősport és az élsport is csökkenti a
hirtelen szívhalál kockázatát. Természetesen nem kell azonnal orvoshoz rohanni egy-egy kisebb megfázással, nem minden kockázattal
bíró ember fog elszenvedni szívle-

szerzőjénél is, akinél élsportoló korában jött el a magasvérnyomás-betegség, ennek ellenére folytathatta
a magas szintű sportot. Sokszor
kerülni kell a megerőltető sportokat és inkább rekreációs, élmény
és karbantartó tornát, sportot kell
választani. Egy-egy nagy elhatározásnál, nekibuzdulásnál különösen
fontos a fokozatosság elve, nem kell
egyből nekiugrani a 3 órán belüli
maratonnak, lépcsőről lépcsőre kell
felépíteni az edzéseket, a mozgást,
így csökkenthető a kockázat is.
Sportolni mindenképpen érdemes,
hiszen az a minőségi élet szerves

állást, de figyelemmel kell lennünk
a testünk jelzéseire, akár sport, akár
nyugalmi állapot közben. Érdemes
elmenni orvoshoz, ha szapora szívverés, megszédülés vagy eszméletvesztés, kis terhelésre elfáradás,
esetleg kifulladás, mellkasi fájdalom, magas vérnyomás esete áll
fent. Reagáljunk testünk jelzéseire,
hiszen életet menthet! Mégis hogyan lehet csökkenteni a kockázatot igazolt szívbetegségnél?
Nagyon fontos a folyamatos kontroll, esetenként elég lehet egyszerű gyógyszeres kezelés, mint a cikk

része, akárcsak az, hogy egészségesen éljük le az életünket. Persze
ezt nem élvezheti mindenki, de a
mozgással és a tünetek figyelésével a kockázatot tudjuk csökkenteni. Szóval előre, hisz fél év múlva
nyár! Persze csak óvatosan, hiszen
egyszer élünk…
Forrás: Dr. Komka Zsolt: Veleszületett és szerzett szívbetegségek
figyelmeztető jelei gyermekkorban
és sportolás közben
Dr Merkely Béla: A sportkardiológiai szűrés jelentősége. Hirtelen
szívhalál sportolókban
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RETRÓ

Világosság
Orbán Ottilia | fotó: Archívum

Egy hirtelen ötlet néha a semmiből
jön, mert az isteni szikra mindnyájunkban benne van.
A gondolatszikra jöhet egy kollégától, aki mond egy szót, a kocsiban utazva az egyik plakátot nézve

ugrik be valami, esetleg egy napilapot olvasva, vagy a buszon egy
elcsípett beszélgetésből, vagy
kisvideót nézve egy előadáson,
esetleg egy könyv soraitól világosodunk meg. Elég akár csak egy

szó, egy mondat vagy egy kép,
egy tárgy, egy hangulat, ami „felkapcsolja a villanyt” az agyban.
(Illusztráció: Atomerőmű építői,
1982. júliusi szám)

BABAHÍREK
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Nevem: Szabó Levente
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. szeptember 18.
Születéskori súlyom: 3600 g
Hosszúságom: 55 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Takács Gyöngyi, ALDI Magyarország Kft. Paks
Apa: Szabó Ádám, az ATOMIX Kft.-nél vagyonőr
Nevem: Molnár Barnabás
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. október 18.
Születéskori súlyom: 3580 g
Hosszúságom: 55 cm
Testvéreim: Panna és András
Anya: Molnárné Zagyva Rita, gyesen van
Apa: Molnár András, a Turbinaosztályon turbinagépész
Nevem: Rőfi Kristóf
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. október 22.
Születéskori súlyom: 2800 g
Hosszúságom: 52 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Streer Csilla, jelenleg itthon van velem
Apa: Rőfi Gyula, logisztikai szakértő a Beszerzési Osztályon
Nevem: Czári Sára
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. november 17.
Születéskori súlyom: 3000 g
Hosszúságom: 55 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Czáriné Taricskó Mária, az Atomix Kft. Szolgáltatási Osztályán
pódiumügyeletes
Apa: Czári Péter, az MVM ERBE Zrt.-nél kézi anyagvizsgáló
Nevem: Bankó Bíbor
Születésem helye, ideje: Budapest, 2018. november 25.
Születéskori súlyom: 3000 g
Hosszúságom: 52 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya neve: Bankó Kitti
Apa: Bankó Mihály, az Öregedéskezelési Osztályon öregedéskezelő mérnök
Nevem: Sitkei Dominik Zoltán
Születésem helye, ideje: Kaposvár, 2018. november 29.
Születéskori súlyom: 2030 g
Hosszúságom: 49 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Apa: Sitkei Gábor, a Radioaktívhulladék-kezelési Osztályon üzemeltetésvezető
Nevem: Molnár Bálint
Születésem helye, ideje: Siófok, 2018. december 3.
Születéskori súlyom: 3650 g
Hosszúságom: 57 cm
Testvérem: Dávid, 2 és fél éves
Anya: Tóth Éva, a Rendészeti Osztály Beléptetési Csoportnál beléptetési ügyintéző
Apa: Molnár Zoltán, az MVMI Zrt.-nél desktopszakértő
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MUNKATÁRSAINK

Gyászközlemények

Márton Gáborné (1954–2018)

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

2018. november 15-én, 64 éves korában elhunyt Márton Gáborné, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1954. március
8-án született Budapesten. 1984. március 22-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2011. május 26-án történő nyugdíjazásáig a Munka- és Személyügyi Osztályon dolgozott humánpolitikai előadó munkakörben.
Temetése 2018. november 27-én, a paksi Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak
vettek tőle végső búcsút.

Jäger József (1951–2018)

2018. november 21-én, életének 67. évében elhunyt Jäger József, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1951. augusztus 4-én született Pakson. 1976. január 1-jén kezdett dolgozni
az atomerőműben az ERBE munkavállalójaként, majd 1986.
január 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2006.
december 31-én történő korengedményes nyugdíjazásáig a
Külső Technológiai Osztályon gépészként dolgozott.
Temetése 2018. december 5-én, Pakson, az evangélikus temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
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A felfedezők bátorsága
Prancz Zoltán | Fotó: internet

Korunk tudományos szemléletének kialakulásában
meghatározó szerepet játszott a 17. században kezdődő, majd a felvilágosodásban kicsúcsosodó tudományos forradalom. Az ekkor élt korszakfordító gondolkodóknak a középkori egyház által képviselt tudományt,
a skolasztikát kellett meghaladniuk, ami lényegében az
antik filozófus, Arisztotelész világképét konzerválta.
A vállalkozás nem volt veszélytelen, hiszen aki Arisztotelészt támadta, az az egyházat támadta, rajta keresztül pedig a trón és az oltár szövetségén alapuló egész
hatalmi berendezkedést. Közismert, hogy ebben az
időszakban történik meg a Föld-középpontú világkép
leváltása, ami nem kevés üldözéssel és vérontással járt.
Volt azonban egy másik természettudományos probléma is, ami – bár kevésbé ismert – hasonlóan földren
gésszerű változást hozott: a vákuum kérdése. A középkori világkép fundamentális elve volt az arisztotelészi
horror vacui, az az elképzelés, hogy a természet irtózik
a vákuumtól, vagyis nem létezik légüres tér. Ennek kapcsán Blaise Pascal, a francia természettudós, matematikus és Biblia-kutató került az események sűrűjébe.
Elvégezte rendkívül ötletes vákuum-, illetve nyomáskísérleteit. Az egyik kísérlet során például higannyal
töltött meg egy hosszú, az egyik végén zárt üvegcsövet, és a nyitott végével egy higannyal telt edénybe
állította, mire a cső felső, zárt végén a higany szintje
csökkenni kezdett, és jól láthatóan űr alakult ki felette.
Ez cáfolta, hogy a természetben ne jöhetne létre légüres tér.
Az üres tér képzete ellentétes az arisztotelészi metafizikai, lételméleti elgondolásokkal, az anyag-forma
tannal, amely szerint anyag nélkül nincs forma, forma
nélkül nincs anyag. Az üres tér tulajdonképpen anyag
nélküli forma, ami, ha létezése bizonyítást nyer, újabb
halálos sebet ejt a középkori világképen. Kemény vita
robbant ki tehát az Arisztotelészt – mint tekintélyt – követők és az új természettudományos – kísérleti igazolást követelő – gondolkodás képviselői között a pascali
kísérletek körül.
Pascal a vitában a természettudományos érvek mellett
egy különleges érvet is elővezetett, ami túlmutatott a

közvetlen problémán. Az „Előszó az űrről szóló tanulmányhoz” című írásában többek között a következőket
olvashatjuk: „…ha a régiek olyan tartózkodóak lettek
volna, hogy semmit sem mernek hozzátenni a kapott
ismeretekhez, s ha ők oly nehezen fogadták volna el
a felkínált újdonságokat, mint mi, önmagukat és utódaikat megfosztották volna saját felfedezéseik gyümölcsétől.” A gondolat egyértelmű: ha Arisztotelész olyan
tekintélyelv alapján követte volna tudós-filozófus elődeit, mint a skolasztikusok őt, akkor soha nem jutott
volna el azokra a meglátásokra, amit most a skolasztikusok vallanak.

